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OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI















Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa urządzenia muszą być montowane,
obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przed podjęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania
urządzeń należy dokładnie przeczytać w całości poniższą instrukcję.
W urządzeniu może znajdować się napięcie niebezpieczne dla życia ludzi i zwierząt.
Otwieranie drzwi obudowy (szafy), oraz dokonywanie jakichkolwiek prac montażowych,
konfiguracyjnych i serwisowych wolno dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, wymiany części
i podzespołów oraz zmian w urządzeniach.
Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi
przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w poniższej instrukcji, w przeciwnym razie
mogą działać nieprawidłowo i nie gwarantować bezpieczeństwa.
Nie należy używać uszkodzonych lub częściowo niesprawnych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidłowości w pracy urządzeń należy bezwzględnie
zaprzestać ich używania i skontaktować się z producentem urządzenia lub jego
autoryzowanym serwisem.
Niezbędne jest zapewnienie możliwości odłączenia urządzenia od sieci zasilającej po jej
zainstalowaniu. Ponieważ urządzenie nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu
z wtyczką, konieczne jest wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika
umożliwiającego takie odłącznie. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Urządzenie może zawierać akumulator służący do zasilania awaryjnego oraz ogniwo
litowe (bateria) służącą do podtrzymywania pracy zegara czasu rzeczywistego. Podczas
złomowania urządzenia akumulator oraz baterię należy usunąć z urządzenia
i przekazać do utylizacji w bezpieczny sposób.
Bezwzględnie należy przestrzegać terminów przeglądów okresowych i kalibracji
zalecanych przez producenta. Przeglądy takie i kalibracje należy wykonywać wyłącznie
u producenta lub autoryzowanego serwisanta.
Poza przeglądami okresowymi i kalibracjami zalecane jest okresowe testowanie
urządzeń poprzez podawanie gazu o znanym stężeniu i kontroli wskazań. Testy takie
można wykonywać we własnym zakresie.
Żadnego z elementów urządzeń nie należy narażać na udary elektryczne, mechaniczne,
działanie cieczy, dużej ilości pyłów i innych zanieczyszczeń.
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Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obsługi lub jego
opakowaniu stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego (odpad komunalny). Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recykling pomaga zachować naturalne
zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę
skontaktować się z Państwa lokalnym urzędem miasta lub gminy, z lokalną firmą zajmującą
się wywozem odpadów, lub producentem urządzenia.

Opakowanie wielokrotnego użytku.

Opakowanie przeznaczone do recyklingu.
Powyższe dwa symbole dotyczą opakowania urządzenia.
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
opakowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usuniecie elementów
opakowania w sposób nie zagrażający środowisku.
Data produkcji urządzenia
Data produkcji poszczególnych urządzeń zakodowana jest w numerze fabrycznym. Numer
fabryczny składa się z ośmiu cyfr, z których dwie pierwsze od lewej określają rok produkcji,
a dwie kolejne miesiąc produkcji urządzenia.
Nr fabr.

RRMMxxxx
RR – rok produkcji
MM – miesiąc produkcji
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PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Analizator gazów w biogazie AG-BIO służy do poboru biogazu z instalacji lub sprzężonych
z nią urządzeń technologicznych, celem analizy biogazu w relacji ilościowego pomiaru
koncentracji jego gazowych komponentów składowych.
Analizator AG-BIO jest urządzeniem pozwalającym na ciągły lub okresowy pomiar
wybranych gazów w biogazie. Dzięki automatycznemu przygotowaniu próbki gazu oraz
pomiarowi opartemu o nowoczesne czujniki analizator jest doskonałym rozwiązaniem dla
różnego typu biogazowni.
System AG-BIO znajduje głównie zastosowanie do analizy biogazu w:
 Instalacjach gazu wysypiskowego;
 Instalacjach biogazu w oczyszczalniach ścieków;
 Zbiornikach biomasy;
 Zbiornikach technologicznych zasilanych biogazem.

Rys.1. Widok urządzenia

Układ poboru gazu dostosowywany jest na etapie realizacji zamówienia do odpowiednich
parametrów pracy na danym obiekcie. Biogaz może być pobierany za pomocą pompy lub
bez niej. W zależności od potrzeb, próbka gazu jest osuszana i kilkakrotnie filtrowana.
Przepływ gazu jest regulowany oraz kontrolowany za pomocą rotametru oraz
elektronicznego czujnika przepływu. Czujniki gazu pracują w wyznaczonych cyklach, gdzie
co określony czas następuje płukanie ich czystym powietrzem. Poprawia to parametry
pomiarowe oraz czas życia.
System AG-BIO realizuje następujące funkcje pomiarowo-kontrolne:
 Praca w trybie automatycznym lub ręcznym (pojedyncze pomiary na żądanie);
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Pobór i przygotowanie próbki (droga gazowa: pompy, osuszacz, filtry, rotametr,
kontrola przepływu, itp.);
 Pomiar ciągły lub okresowy gazów w biogazie (cykle pracy z płukaniem czujników
czystym powietrzem);
 Jednoczesny pomiar do 8 gazów (CH4, CO2, O2, H2S, H2, NH3 oraz inne);
 Wizualizacja, rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych (duży wyświetlacz LCD,
diody sygnalizacyjne, pamięć pomiarów z automatycznym obliczaniem średniej,
maksymalnej i minimalnej wartości do 30 dni wstecz, pamięć zmierzonych wartości
oraz pamięć zdarzeń);
 Kontrola pracy wszystkich elementów urządzenia oraz kontrola szczelności układu
drogi gazowej (czujnik eksplozymetryczny, przerywacz płomienia);
 Sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów alarmowych i awaryjnych;
 Sterowania urządzeniami współpracującymi (po dwa programowalne progi alarmowe
dla każdego mierzonego medium, konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe, łącze
cyfrowe RS-485 z protokołem Modbus RTU, opcjonalne wyjścia prądowe 4-20mA);
 Opcjonalne zasilanie buforowe z akumulatorem, podtrzymujące prace urządzenia po
zaniku zasilania sieciowego.
Całość analizatora zabudowywana jest w metalowej szafie z zewnętrznymi przyłączami do
instalacji biogazowej (wielkość dostosowywana jest do ilości stosowanych elementów).
Obudowa (szafa), w zależności od potrzeb, może być w wykonaniu standardowym lub
specjalnym (np. ocieplana, podgrzewana, itp.).


OPIS FUNKCJONALNY
Panel sterujący
Panel sterujący pozwala na odczyt wszystkich niezbędnych informacji i komunikatów oraz na
obsługę urządzenia. Podstawowe elementy panelu sterującego to:
Diody sygnalizacyjne
Diody te sygnalizują w sposób ogólny stany analizatora (szczegółowy opis stanów diod
znajduje się w tabeli 1):
 Dioda „praca” (zielona) – sygnalizuje stan zasilania urządzenia;
 Dioda „alarm” (czerwona) – sygnalizuje występowanie stanów alarmowych
(przekroczeń progów alarmowych);
 Dioda „awaria” (żółta) – sygnalizuje stany awaryjne analizatora;
Wyświetlacz LCD
Graficzny wyświetlacz LCD pokazuje aktualne stany pracy, wartości stężeń mierzonych
gazów, stany alarmowe i awaryjne, komunikaty oraz inne funkcje pracy analizatora.
Wyświetlacz posiada podświetlenie aktywne przez cały czas pracy urządzenia.
Klawisze sterujące
Zestaw 4 przycisków służący do obsługi i konfiguracji analizatora. Funkcje poszczególnych
klawiszy zmieniają się w zależności od trybu w jakim znajduje się urządzenie. Aktualny opis
funkcji klawiszy w trybach ustawień i konfiguracji pokazywany jest na najniższej linii
wyświetlacza.
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Rys.2. Opis podstawowych elementów analizatora AG-BIO

Wyłącznik zasilania awaryjnego
Przycisk ten służy do wyłączenia awaryjnego zasilania akumulatorowego (wyłączenia
urządzenia), podczas gdy analizator pracuje przy braku zasilania sieciowego 230VAC/50Hz.
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Tabela 1. Opis interpretacji stanów diod sygnalizacyjnych analizatora
Dioda
Stan
Interpretacja
PRACA
(zielona)

Brak świecenia

Brak zasilania urządzenia. Analizator
wyłączony
2
Świecenie ciągłe
Tryb normalnej pracy analizatora.
Zasilanie główne (sieciowe)
3
Wolne miganie (T=2sek.)
Tryb awaryjnej pracy urządzenia.
Zasilanie akumulatorowe
4
Szybkie miganie (T=0,2sek.)
Tryb awaryjnej pracy urządzenia.
Zasilanie akumulatorowe. Niski poziom
naładowania akumulatora
5
ALARM
Brak świecenia
Brak przekroczeń progów alarmowych
(czerwona)
mierzonych gazów
6
Jednostajne miganie
Przekroczenie progu alarmu 1
(T=1sek.)
któregokolwiek z mierzonym gazów
7
Świecenie ciągłe
Przekroczenie progu alarmu 2
któregokolwiek z mierzonym gazów
8
AWARIA
Brak świecenia
Brak stanów awaryjnych
(żółta)
9
Świecenie ciągłe
Występuje stan awaryjny urządzenia.
(Opis stanu awaryjnego pokazywany jest
na wyświetlaczu)
Opisy stanów awaryjnych oraz sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia
znajdują się w rozdziale: „Typowe awarie i sposoby postępowania”.

Wlot biogazu
Przyłącze do podłączenia sieci biogazowej. Przyłącze przystosowane jest do rurek
metalowych 6x1mm. Nie należy go odkręcać przed podłączeniem rurki! Jeśli ciśnienie
gazu jest odpowiednio wyższe od atmosferycznego, to nie ma potrzeby stosowania
dodatkowej pompy biogazu. W innym przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowej
pompy biogazu, która montowana jest jako kolejny element urządzenia.

Wylot
Jest to przyłącze wylotowe z analizatora, którym w poszczególnych cyklach pracy wydostaje
się doprowadzany biogaz lub powietrze zasysane w czasie płukania komór pomiarowych.
Przyłącze przystosowane jest do rurek metalowych 6x1mm. Nie należy go odkręcać
przed podłączeniem rurki!

Wlot czystego powietrza
Wlot czystego powietrza do przewietrzania komór pomiarowych. Przyłącze przystosowane
jest do rurek metalowych 6x1mm. Nie należy go odkręcać przed podłączeniem rurki!
Przyłącze może pozostać niepodłączone, jeśli w jego otoczeniu powietrze pozostaje
technicznie czyste.

Przerywacz płomienia
Urządzenie zabezpieczające sieć biogazową przed przedostaniem się ewentualnego pożaru
do wnętrza sieci. Element nie wymaga obsługi.
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Odwadniacz
Element osuszający gaz. Działa na zasadzie absorpcji wilgoci przez wkład osuszający
w postaci kryształków (kulek). Należy go systematycznie kontrolować (nie rzadziej niż raz
w miesiącu), jeśli wkład zmieni kolor na niebieski, należy go wymienić lub wysuszyć.
Dodatkowo należy dokonywać spustu kondensatu, za pomocą zaworu znajdującego się
u dołu osuszacza.

Filtr wstępny i filtr dokładny
Elementy te filtrują gaz z zanieczyszczeń stałych. Należy je systematycznie kontrolować (nie
rzadziej niż raz w miesiącu) i w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia wymienić wkłady na
nowe.

Zawór trójdrożny
Element ten przełącza pomiędzy drogą biogazu do analizy, a drogą czystego powietrza do
płukania komór pomiarowych. Element nie wymaga obsługi.

Pompa czystego powietrza
Pompa tłoczy czyste powietrze podczas płukania komór pomiarowych. Element nie wymaga
obsługi.

Rotametr
Jest to element pokazujący aktualny przepływ medium do komór pomiarowych. Posiada
pokrętło umożliwiające regulację przepływu. Dodatkowo na rotametrze montowany jest
czujnik przepływu, który w przypadku wykrycia zbyt małego przepływu, lub jego braku,
wysyła informację do modułu sterującego.
Przepływ należy odpowiednio wyregulować po uruchomieniu analizatora a następnie
kontrolować co jakiś czas. Optymalny przepływ to około 0,5l/min.

Moduły pomiarowe
Moduły pomiarowe umieszczone są w specjalnych komorach pomiarowych, przez które
przepływa analizowany gaz. Wyposażone są w odpowiednie czujniki do pomiaru stężeń
mierzonych gazów. Modułów pomiarowych może być od 1 do 3. Czujniki pomiarowe
wymagają okresowej kalibracji (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) oraz wymiany w przypadku
upłynięcia czasu życia (2-5 lat). Czas życia czujnika jest bardzo mocno zależny od narażania
na duże stężenia mierzonych gazów (im więcej narażeń, tym krótszy czas życia). Kalibracji
oraz wymiany czujników należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem producenta lub jego
autoryzowanego serwisu.

Filtr węglowy
Filtr z węglem aktywnym do neutralizacji związków siarki (głównie H 2S). Filtr umieszczany
jest za modułem pomiarowym mierzącym zawartość H2S, a przed pozostałymi modułami,
w celu ich ochrony przed szkodliwym wpływem związków siarki. Ponieważ węgiel aktywny,
pod wpływem działania związków siarki, ulega stopniowemu nasycaniu się, konieczna jest
jego systematyczna wymiana (przynajmniej raz w miesiącu).
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Moduł sterujący
Moduł sterujący to główny moduł analizatora. Steruje pracą wszystkich elementów
analizatora, oraz dodatkowo posiada możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Moduł posiada zestaw zacisków do podłączania zarówno elementów analizatora, jak
i urządzeń zewnętrznych. Szczegółowy opis zacisków przyłączeniowych znajduje się
w rozdziale: „Montaż systemu”.
Sygnalizator akustyczny
Moduł sterujący wyposażony jest także w sygnalizator akustyczny uruchamiany w sytuacjach
alarmowych, awaryjnych oraz w celu poinformowania o różnych zdarzeniach.
W przypadku progów alarmowych sygnał jest podobny do działania czerwonej diody ALARM.
Sygnał ciągły występuje w przypadku aktywnego alarmu 2, natomiast sygnał przerywany,
wolnozmienny (T=1 sek.), w przypadku aktywnego alarmu 1. Stany awaryjne sygnalizowane
są krótkim sygnałem dźwiękowym (0,2 sek.) w okresie 2 sekund. Stany awaryjne mają
niższy priorytet sygnalizacji niż progi alarmu 1 i alarmu 2, który ma najwyższy priorytet.
Możliwe jest wyłączenie sygnalizacji akustycznej w czasie trwania sytuacji alarmowej lub
awaryjnej poprzez naciśnięcie któregoś z klawiszy sterujących. Uznawane jest to za
potwierdzenie faktu wystąpienia danej sytuacji.
Sygnalizator wyzwalany jest także podczas potwierdzania lub sygnalizowania błędów przy
obsłudze centrali oraz sygnalizuje naciśnięcia klawiszy sterujących.

MONTAŻ URZĄDZENIA
Aby analizator mógł poprawnie funkcjonować należy go odpowiednio zamontować
i podłączyć. Czynności te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
poniższym opisem.
Montaż elementów urządzenia i instalacji kablowych należy powierzyć osobom
wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP,
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepisami obowiązującymi w strefach
zagrożenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepisów dotyczących pomieszczenia
w którym dokonywany będzie montaż.
Montaż elementów systemu w pomieszczeniach o szczególnie uciążliwych warunkach (duże
zapylenie, silne zakłócenia elektromagnetyczne, duża wilgotność, szczególne narażenia na
udary elektryczne oraz mechaniczne, itp.) należy bezwzględnie konsultować z producentem.
Do łączenia poszczególnych elementów należy używać odpowiednich rur, złączy,
przewodów, o określonych parametrach, zgodnie z zaleceniami i przepisami obowiązującymi
w pomieszczeniach, gdzie będą one instalowane, oraz z zaleceniami producenta.
Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontowania wszystkich elementów
współpracujących oraz ustalić położenie tras kabli oraz drogi gazowej.
Przewody stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu
i prowadzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach. Kable
prowadzone w strefach zagrożenia wybuchowego muszą być montowane zgodnie
z przepisami dotyczącymi prowadzenia takich instalacji.
Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
Zasilacz sieciowy AC/DC do zasilania analizatora powinien być montowany poza szafą
urządzenia, jednak nie za daleko od niej, aby nie stosować zbyt długich połączeń po stronie
zasilania DC. Zasilanie sieciowe powinno być na oddzielnym, zabezpieczonym obwodzie.
Ponieważ analizator nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu z wtyczką, konieczne
jest wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika umożliwiającego odłączenie
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analizatora od sieci zasilającej. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczącymi stałych instalacji elektrycznych.

Przyłączenie analizatora do instalacji biogazu
Biogaz, który dostarczany będzie do analizatora musi posiadać odpowiednie parametry
(ciśnienie, temperatura, wilgotność – patrz: Podstawowe parametry techniczne). Dodatkowo
analizator musi być podłączany za instalacją odsiarczania biogazu (średnia zawartość H 2S
nie powinna przekraczać 200ppm). Przyłączenie to powinno być zrealizowane za pomocą
rurek metalowych (stal kwasoodporna) o wymiarach 6x1mm. Długość rurek należy tak
dobrać, aby połączenia były możliwie najkrótsze. Bezwzględnie, na rurce doprowadzającej
biogaz do analizatora, należy zamontować zawór ręczny, odcinający dopływ biogazu.
Na obudowie analizatora znajdują się odpowiednio opisane przyłącza samouszczelniające.
Przyłącza te są fabrycznie zmontowane, szczelne i gotowe do użycia. Pod żadnym
pozorem nie należy odkręcać nakrętki przyłącza przed podłączeniem rurki! Grozi to
rozszczelnieniem połączenia i możliwymi, późniejszymi przeciekami. Po wykonaniu
połączenia nie ma możliwości wykonania go powtórnie, gdyż następuje zaciśnięcie na rurce
elementów przyłącza. Dlatego należy starannie wszystko wcześniej przygotować
i sprawdzić.
Rurkę doprowadzającą biogaz należy wsunąć w otwór wlotu biogazu. Dokręcić ręcznie
nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu aż rurka przestanie
się poruszać w złączu. Następnie za pomocą klucza należy dokręcić nakrętkę, w tym samym
kierunku co ręcznie, wykonując 1 i ¼ obrotu. Tak wykonanie połączenie jest szczelne
i gotowe do użycia.
W taki sam sposób należy wykonać podłączenie rurki odprowadzającej gaz z analizatora,
podłączając ją do przyłącza wylotowego. Pod żadnym pozorem nie należy zostawiać
niepodłączonego wylotu gazu z analizatora! Gaz z analizatora zawiera gazy wybuchowe
oraz toksyczne i bezwzględnie należy je odprowadzić w miejsce, gdzie nie będą stanowiły
zagrożenia.
Wlot czystego powietrza może pozostać niepodłączony, jeśli analizator zainstalowany jest
w pomieszczeniu, gdzie znajduje się technicznie czyste powietrze (z normalną zawartością
tlenu). W innym przypadku należy także wykonać przyłącze, jak wyżej, i czerpać czyste
powietrze z miejsca, gdzie ono występuje.
Choć odpowiednio wykonane przyłączenia gwarantują szczelność połączeń, to zaleca się
wykonać próby szczelności, za pomocą dostępnych środków (detektor nieszczelności,
specjalna pianka, itp.).
Urządzenie jest tak skonstruowane, że w stanie wyłączenia zasilania, wewnętrzny zawór
odcina przepływ biogazu. Po otwarciu ręcznego zaworu na dopływie biogazu wypełni on
tylko elementy do zaworu i nie popłynie dalej.

Dokonywanie połączeń elektrycznych
Wszystkie elektryczne urządzenia wewnętrzne analizatora są fabrycznie podłączone do
odpowiednich zacisków modułu sterującego. Jeśli analizator AG-BIO nie będzie
współpracował z żadnymi innymi, dodatkowymi urządzeniami, to jedynym, koniecznym
podłączeniem, jest podłączenie zasilacza AC/DC. Zasilacz dostarczany jest wraz
z urządzeniem, jednak nie jest podłączony. Do zasilania analizatora należy używać
wyłącznie dedykowanego, fabrycznego zasilacza DR-60-15, o parametrach:
85-264VAC/15VDC 60W. Stosowanie innych zasilaczy, bez konsultacji z producentem
analizatora, może prowadzić do uszkodzenia elementów analizatora lub w skrajnym
przypadku do sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, zasilacza nie należy montować wewnątrz obudowy
analizatora. Powinien on się znaleźć w najbliższym otoczeniu analizatora, jednak
w oddzielnej obudowie, wraz z odpowiednim wyłącznikiem sieciowym.
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Rys.3. Widok zacisków modułu sterującego analizatora AG-BIO

Tabela 2. Opis zacisków modułu sterującego analizatora AG-BIO
Nr zacisku
Opis
Z1
Port RS-485 (D0)
Z2
Port RS-485 (D1)
Z3
Port RS-485 (COM)
Z4
Zasilanie główne 15VDC (+)
Z5
Zasilanie główne (GND)
Z6
Zacisk akumulatora awaryjnego (+)
Z7
Zacisk akumulatora awaryjnego (GND)
Z8
Sterowanie pompy 1 (+)
Z9
Sterowanie pompy 1 (GND)
Z10
Sterowanie zaworu (+)
Z11
Sterowanie zaworu (GND)
Z12
Wejście binarne 1 (+)
Z13
Wejście binarne 1 (GND)
Z14
Wejście binarne 2 (+)
Z15
Wejście binarne 2 (GND)
Z16
Wejście analogowe 1 – wejście czujnika przepływu (+)
Z17
Wejście analogowe 1 – wejście czujnika przepływu (GND)
Z18
Wejście analogowe 2 (+)
Z19
Wejście analogowe 2 (GND)
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Z20
Zacisk zewnętrznych modułów przekaźnikowych (D+)
Z21
Zacisk zewnętrznych modułów przekaźnikowych (D-)
Z22
Zacisk zewnętrznych modułów przekaźnikowych (D+)
Z23
Zacisk zewnętrznych modułów przekaźnikowych (D-)
Z24
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK1 (NC1)
Z25
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK1 (C1)
Z26
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK1 (NO1)
Z27
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK2 (NC2)
Z28
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK2 (C2)
Z29
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK2 (NO2)
Z30
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK3 (NC3)
Z31
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK3 (C3)
Z32
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK3 (NO3)
Z33
Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK4 (NC4)
Z34
Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK4 (C4)
Z35
Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK4 (NO4)
Pola szare dotyczą zacisków używanych wyłącznie przez producenta do podłączania
elementów wewnętrznych analizatora. Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w te
zaciski może prowadzić do niewłaściwej pracy urządzenia lub jego uszkodzenia!
Opisy stanów wyjść przekaźnikowych dotyczą sytuacji po włączeniu zasilania, przy
nieaktywnych wyjściach przekaźnikowych.

Rys.4. Sposób podłączenia zasilania do analizatora AG-BIO

Na rys. 4 pokazany został sposób podłączania zasilania głównego do modułu sterującego
analizatora AG-BIO. Zasilacz przystosowany jest do montażu na szynie DIN. Połączenia
wykonać przewodami jak na rysunku lub odpowiednikami. Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz
powinno być na osobnym, zabezpieczonym obwodzie, wyposażonym w odpowiedni
wyłącznik, umożliwiający odłączenie urządzenia od sieci zasilającej. Zasilacz należy chronić
przed przedostaniem się do środka jakichkolwiek przedmiotów lub płynów – grozi
porażeniem i uszkodzeniem urządzenia. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych
zasilacza – grozi uszkodzeniem urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone nie wolno
dotykać zacisków – grozi porażeniem prądem elektrycznym. Niebezpieczne napięcie może
się utrzymywać w zasilaczu nawet po kilku minutach od jego wyłączenia. Urządzenie może
zakłócać pracę czułych urządzeń radiowo-telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.
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Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi poprzez wyjścia przekaźnikowe
Analizator AG-BIO posiada wbudowany zespól 4 wewnętrznych, oraz możliwość
wysterowania do 32 zewnętrznych (w modułach przekaźnikowych), konfigurowalnych wyjść
przekaźnikowych, przystosowanych do współpracy z różnymi urządzeniami wykonawczymi.
Każde z wyjść przekaźnikowych można skonfigurować: do reagowania na przekroczenia
progów alarmowych, wystąpienia sytuacji awaryjnych analizatora oraz przekroczenia
określonej wartości. Reakcje te mogą być w konfiguracji sumy lub iloczynu logicznego.
Szczegółowy opis konfigurowania wyjść przekaźnikowych przedstawiony został w części
dotyczącej obsługi systemu, w opisie konfiguracji przekaźników.
Jeśli nie ma sytuacji, że któreś z wyjść przekaźnikowych wykorzystywane jest do sterowania
jakimś elementem wewnętrznym analizatora (np. pompa biogazu), to fabrycznie wyjścia
przekaźnikowe ustawiane są następująco:
 wyjście PK1 – suma logiczna alarmów 1;
 wyjście PK2 – suma logiczna alarmów 2;
 wyjście PK3 – suma logiczna alarmów 2 (identycznie jak PK2);
 wyjście PK4 – suma logiczna sytuacji awaryjnych.
 wyjścia PK5...PK36 – nieużywane.
Zaciski wyjść przekaźnikowych są bezpotencjałowe, typu przełączanego (3 zaciski na
pojedyncze wyjście). W stanie normalnym (wyjścia nieaktywne) cewki przekaźników
wyjściowych są pod napięciem (styki są przełączane po włączeniu zasilania analizatora).
Brak zasilania cewek przekaźników określany jest jako stan aktywny wyjścia
przekaźnikowego (stan taki wystąpi też przy braku zasilania urządzenia lub wyłączonym
przekaźniku).
Wyjścia przekaźnikowe posiadają określone maksymalne parametry pracy, które
bezwzględnie nie mogą być przekraczane (250VAC/2A lub 24VDC/2A).
Wyjść przekaźnikowych, które nie są wykorzystywane przez wewnętrzne elementy
analizatora, można standardowo używać do sterowania wszelkiego rodzaju urządzeniami
wykonawczymi, zgodnych z określonymi parametrami pracy.
Podłączenia urządzeń z wyjściami przekaźnikowymi należy wykonywać zgodnie
z potrzebami, wykorzystując odpowiednie zaciski styków przekaźników (patrz: Tabela 2).
Możliwe jest odpowiednie łączenie wyjść przekaźnikowych ze sobą (szeregowe, równoległe).
Wszelkie niestandardowe możliwości współpracy należy bezwzględnie konsultować
z producentem analizatora.

Współpraca z modułami przekaźnikowymi
W przypadku, gdy wewnętrzna ilość wyjść przekaźnikowych jest niewystarczająca, analizator
AG-BIO może współpracować z modułami przekaźnikowymi MP-8 (ALTER SA). Moduły
przekaźnikowe zawierają po osiem dodatkowych wyjść przekaźnikowych. Takich modułów
można podłączyć do analizatora aż cztery, co zwiększa ilość możliwych wyjść
przekaźnikowych do 36.
Moduły przekaźnikowe mogą być podłączane do modułu sterującego AG-BIO poprzez
specjalne zaciski modułów przekaźnikowych (Z20-Z21 lub Z22-Z23) lub poprzez port RS-485
(Z1-Z3). Zalecane jest to pierwsze rozwiązanie, gdyż nie blokujemy wtedy portu RS-485 do
wykorzystania przez inne urządzenia nadrzędne (np. komputer).
Poszczególne wyjścia przekaźnikowe modułów konfigurowane są z poziomu analizatora AGBIO. Mogą być używane w identyczny sposób jak wewnętrzne wyjścia przekaźnikowe.
Szczegółowy opis modułów przekaźnikowych, ich montażu, podłączania, konfiguracji i pracy,
przedstawiony został w instrukcji obsługi modułów przekaźnikowych MP-8.
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Rys.5. Zalecany sposób podłączania modułów przekaźnikowych MP-8 do analizatora AG-BIO

Współpraca z modułami wyjść prądowych
Analizator AG-BIO może współpracować także z modułami wyjść prądowych. Moduły
łączone są z urządzeniem za pomocą portu RS-485. Każdy z modułów posiada 4 wyjścia
prądowe w standardzie 4-20mA. W zależności od ilości mierzonych gazów (kanałów
pomiarowych) należy użyć odpowiedniej ilości modułów prądowych (1 lub 2).
Moduły prądowe muszą mieć ustawione kolejne adresy (01 lub 02) oraz wewnętrzny zakres
prądowy na 0-20mA (wyjście modułu będzie pracowało w standardzie 4-20mA). Moduł
o adresie 01 obsługuje kanały pomiarowe od 1 do 4, moduł o adresie 02 – kanały 5 do 8
(numery odpowiadają liniom kanałów na wyświetlaczu, licząc od góry).
Aby komunikacja pomiędzy AG-BIO a modułami prądowymi przebiegała prawidłowo,
konfiguracja sieci MODBUS RTU w analizatorze musi być następująca (patrz: Opcje
zaawansowane analizatora):
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Master/Slave – Master.
Adres – (wartość nie ma znaczenia).
Moduły analogowe – w zależności od ilości używanych modułów prądowych (1-2).
Prędkość – w zależności od ustawionej prędkości w modułach prądowych
(standardowo 19200bps).
 Parzystość – Brak.
 Bity stopu – 1.
Podłączenie modułów prądowych do analizatora blokuje możliwość użycia portu RS-485
przez urządzenia nadrzędne (np. komputer). Natomiast możliwe jest jednoczesne
podłączenie do portu RS-485 modułów prądowych oraz modułów przekaźnikowych.





Rys.6. Sposób podłączania modułów prądowych 4-20mA do analizatora AG-BIO

Do zasilania modułów prądowych należy użyć zasilacza prądu stałego 24VDC/15W.
Maksymalna obciążalność pętli prądowej nie może przekroczyć 500Ω.
W przypadku awarii na danym kanale pomiarowym lub gdy dany kanał nie jest
wykorzystywany, wyjściowa wartość prądowa tego kanału przyjmuje wartość 0mA,
w pozostałych przypadkach sygnał prądowy zawierał się będzie w przedziale 4-20mA.
Należy pamiętać, że wartości sygnałów prądowych są związane z wartościami stężeń
mierzonymi w stanie pomiaru (analizy biogazu). W pozostałych stanach (pobór, przedmuch
oraz zatrzymany) pozostają niezmienione, gdyż bazują na wynikach z ostatniego pomiaru
(pamięci pomiarów).
Szczegóły podłączania, konfiguracji i obsługi modułów prądowych 4-20mA znajdują się
w instrukcji obsługi tych urządzeń.
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Współpraca z komputerem
Analizator AG-BIO przystosowany jest do współpracy z komputerem za pomocą łącza
RS-485 oraz dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Komputer
dodatkowo musi być wyposażony w konwerter USB na RS-485 (zalecany typ konwertera:
ADA-I9141 firmy CEL-MAR).

Rys.7. Sposób podłączania komputera do analizatora AG-BIO

Po podłączeniu układu zgodnie z rysunkiem, wtyk USB konwertera ADA-I9141 należy
umieścić w gnieździe USB komputera. Gdy konwerter zostanie rozpoznany jako nowe
urządzenie należy, zgodnie z instrukcją konwertera, zainstalować do niego sterowniki.
Po poprawnym zainstalowaniu sterownika należy sprawdzić we właściwościach który port
komunikacyjny (COM) został przydzielony dla konwertera. Będzie to potrzebne np. przy
wyborze portu komunikacyjnego w programie uruchomionym na komputerze.
Z poziomu komputera możliwe jest odczytywanie danych z pamięci analizatora oraz
monitorowanie jego wskazań (lub wskazań wielu analizatorów połączonych w sieć).
Do odczytu zawartości pamięci centrali służy darmowe oprogramowanie „Alter Data Reader”
(ADR2 – w wersji 2.3 lub wyższej), które można ściągnąć ze strony: www.altersa.pl.
Oprogramowanie służące do monitorowania pracy analizatora (wielu analizatorów w sieci)
przygotowywane jest indywidualnie na podstawie uzgodnień z klientem. Szczegóły takiej
współpracy należy określić na etapie doboru elementów systemu i konkretnego rozwiązania.

Współpraca z innymi urządzeniami przez port RS-485
Wyposażenie analizatora AG-BIO w port RS-485 z zaimplementowanym protokołem Modbus
RTU daje możliwość podłączania go do innych urządzeń z takim samym portem i protokołem
transmisji (np. sterowniki PLC, komputery przemysłowe, itp.).
Szczegóły takich rozwiązań należy zawsze uzgodnić na etapie doboru urządzenia.

OBSŁUGA ANALIZATORA
Inicjowanie pracy i podstawowe opcje
Po poprawnym zamontowaniu i połączeniu wszystkich elementów analizatora należy
przystąpić do jego uruchomienia. W tym celu należy, przy pomocy zewnętrznego włącznika,
załączyć zasilanie sieciowe zasilacza.
Po włączeniu zasilania powinna zapalić się zielona dioda „PRACA” a na wyświetlaczu
powinien pojawić się ekran powitalny z nazwą producenta i urządzenia, oraz wersją
oprogramowania:
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ALTER S.A.
Analizator AG-BIO
Wersja: AGBIO.1.0
Wszelkie prawa zastrzeżone

Po kilku sekundach wyświetlania ekranu powitalnego analizator przechodzi do inicjowania
swojej pracy i na ekranie pojawi się napis: „Inicjalizacja Czekaj...”. Inicjalizacja trwa około 50
sekund i po niej następuje przejście do funkcji pomiarowej z aktywnym stanem przedmuchu,
trwającym standardowo 120 sekund (odliczany czas do końca przedmuchu pokazywany jest
na wyświetlaczu obok nazwy stanu).
14-02-2019 >1.0 < 14:18:34
Tryb:R Stan:Przedmuch 120
Pomp1:Praca Pomp2:Brak
Zawór:Droga 1 – Powietrze
Przepływ:OK...
Kanały pomiarowe:
CH4
0.0 %V/V OK
CO2
0.0 %V/V OK
O2
20.9 %V/V OK
H2S
0 ppm OK

START MEMO

MENU INFO.

Kolejne linie wyświetlacza, od góry, przedstawiają:
 datę, wersję oprogramowania i godzinę;
 tryb pracy („R” – ręczny, „A” – automatyczny) i stan pracy z odliczanym czasem jego
trwania w sekundach („Pobór” – pobieranie biogazu do analizy, „Pomiar” – analiza
biogazu, „Przedmuch” – płukanie układu czystym powietrzem, „Zatrzymany” –
występuje tylko w trybie ręcznym i oznacza stan zatrzymania analizatora);
 stan pomp 1 i 2 („Praca” – pompa pracuje, „Stop” – pompa nie pracuje, „Awaria” –
awaria pompy, „Brak” – pompa niezainstalowana);
 stan przełączenia zaworu („Droga 1 – Powietrze” – otwarty przepływ czystego
powietrza, „Droga 2 – Biogaz” – otwarty przepływ biogazu do analizy);
 stan czujnika przepływu – jeśli zainstalowany („OK” – przepływ prawidłowy, „Brak” –
brak przepływu, „Awaria” – awaria czujnika przepływu);
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kanały pomiarowe zawierające (od lewej): nazwę medium, aktualną wartość stężenia,
nazwę jednostki pomiarowej oraz opis stanu kanału.
Na najniższej linii wyświetlacza pokazywany jest zawsze aktualny opis funkcji klawiszy.
Jeśli analizator ustawiony jest w tryb pracy automatycznej (Tryb:A), to po zakończeniu
przedmuchu rozpocznie się cykl pracy automatycznej (Pobór-Pomiar-Przedmuch-Pobór-itd.).
Natomiast w trybie ręcznym (Tryb:R) analizator przejdzie do stanu zatrzymania i będzie
oczekiwał na ręczne rozpoczęcie pojedynczego cyklu pracy (Pobór-Pomiar-PrzedmuchZatrzymany). Cykl pracy ręcznej rozpoczyna się przyciskiem START.


Stany pracy analizatora
Analizator AG-BIO posiada trzy stany pracy (pobór, pomiar, przedmuch) oraz stan
zatrzymania, w którym analizator oczekuje na rozpoczęcie cyklu pracy:
 Pobór – stan poboru biogazu do analizy. Podczas trwania tego stanu otwarta jest
droga biogazu (jeśli zainstalowana jest pompa biogazu – pompa 2 – to pompa ta
pracuje), komory pomiarowe napełniają się biogazem do analizy, wartości stężeń
mierzonych gazów mogą się zmieniać (wzrastać lub zmniejszać się), jednak nie są
one analizowane przez urządzenie.
 Pomiar – stan analizy stężeń mierzonych gazów w biogazie. Podczas trwania tego
stanu nadal otwarta jest droga biogazu (jeśli jest pompa 2 to nadal pracuje), komory
pomiarowe są wypełnione biogazem do analizy. Analizowane są stężenia mierzonych
gazów (wartości na LCD nie migają), a na koniec stanu dokonywany jest ich zapis do
pamięci ostatniego pomiaru oraz pamięci wartości cząstkowych. Dodatkowo, w trybie
pracy automatycznej, dokonywana jest aktualizacja wartości średnich, maksymalnych
i minimalnych: z ostatniej godziny, doby, oraz określonej ilości dni.
 Przedmuch – stan płukania komór pomiarowych czystym powietrzem. Podczas
trwania tego stanu zamykana jest droga biogazu (jeśli jest pompa 2, to jest
wyłączana), a otwiera się droga czystego powietrza i jednocześnie uruchamia się
pompa 1. Komory pomiarowe są „czyszczone” z biogazu i dostarczany jest tlen do
czujników, aby zapewnić ich prawidłową i bezawaryjną pracę przed długi okres.
Wartości stężeń mierzonych gazów mogą się zmieniać (zmniejszać lub zwiększać),
analiza nie jest dokonywana.
 Zatrzymany – stan występujący tylko w trybie pracy ręcznej. Podczas tego stanu
otwarta jest droga czystego powietrza, jednak pompa 1 nie pracuje. Analizator
oczekuje na rozpoczęcie pojedynczego cyklu pracy ręcznej (przycisk START).
Podczas wyświetlania nazwy aktualnego stanu pracy na LCD, obok nazwy, pokazywany jest
także czas pozostały do zakończenia stanu (w sekundach). Jedynie w przypadku stanu
zatrzymanego wyświetlane jest „0”.
Czasy trwania stanów: poboru, pomiaru i przedmuchu są regulowane z poziomu opcji
zaawansowanych analizatora (patrz opcja: „Ustawienia” w menu opcji zaawansowanych).
Czasy te należy odpowiednio dobrać na etapie uruchamiania analizatora. Czas poboru
biogazu musi być wystarczający, aby biogaz wypełnił w całości komory pomiarowe, czas
pomiaru odpowiedni do analizy stężeń mierzonych gazów, a czas przedmuchu
wystarczający do przepłukania komór pomiarowych czystym powietrzem.
Tryby pracy analizatora
Analizator AG-BIO posiada dwa tryby pracy: ręczny lub automatyczny. Wyboru określonego
trybu pracy dokonuje się w menu opcji zaawansowanych, w opcji „Ustawienia”.
Tryb ręczny polega na tym, że każdorazowy cykl pracy analizatora (pobór-pomiarprzedmuch) wyzwalany jest ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku START. Rozpoczętego
cyklu pracy nie można zatrzymać, musi przejść przez wszystkie stany, aż do zakończenia
przedmuchu. Po zakończeniu cyklu pracy analizator przechodzi do stanu zatrzymanego.
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Przykładowy wygląd ekranu w trybie ręcznym przedstawiony został na wcześniejszym
widoku wyświetlacza.
Wartości stężeń poszczególnych, mierzonych gazów, po wykonanej analizie (na
zakończenie stanu pomiaru), zapisywane są do pamięci pomiarów (pamięci ostatniego
pomiaru) oraz pamięci wartości cząstkowych (tu z datą i godziną ich wykonania).
Wyniki ostatniego pomiaru (analizy stężeń gazów w biogazie), można sprawdzić naciskając
przycisk MEMO (ekran z wynikami zniknie sam po kilku sekundach).
14-02-2019 >1.0 < 15:18:34
Pamięć pomiarów
Wyniki ostatniego pomiaru:
CH4
CO2
O2
H2S

70.0 %V/V
29.9 %V/V
0.1 %V/V
68 ppm

Jeśli wartości są „zerowe” i migają, oznacza to brak aktualnych danych z ostatniego pomiaru
(np. urządzenie zostało dopiero włączone lub wykasowano pamięć pomiarów, a nowego
pomiaru jeszcze nie dokonano).
Tryb automatyczny polega na tym, że urządzenie pracuje w sposób ciągły. Cykl pracy
startuje automatycznie po inicjalizacji analizatora i trwa cały czas w sekwencji: przedmuchpobór-pomiar-przedmuch-itd. Cykl pracy można zatrzymać tylko poprzez zmianę ustawień
na tryb ręczny, wtedy trwający cykl zakończy się po przedmuchu stanem zatrzymania.
Przykładowy wygląd ekranu w trybie automatycznym pokazano poniżej:
14-02-2019 >1.0 < 14:58:34
Tryb:A Stan:Pomiar 51
Pomp1:Stop Pomp2:Brak
Zawór:Droga 2 – Biogaz..
Przepływ:OK...
Kanały pomiarowe:
CH4
70.0 %V/V OK
CO2
29.9 %V/V OK
O2
0.1 %V/V OK
H2S
68 ppm OK

START MEMO

MENU INFO.

W każdym cyklu pracy, po dokonanej analizie stężeń gazów (na zakończenie pomiaru),
wartości stężeń zapisywane są do pamięci pomiarów (pamięć ostatniego pomiaru oraz
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aktualizacja wartości średnich, maksymalnych i minimalnych: z ostatniej godziny, doby
i określonej ilości dni) oraz pamięci wartości cząstkowych (tu zapis odbywa się wraz z datą
i godziną wykonania pomiarów).
Wyniki można na bieżąco sprawdzać w pamięci pomiarów (przycisk MEMO). Pamięć
pomiarów w trybie automatycznym składa się z czterech składowych: wyników ostatniego
pomiaru, statystyki 1-godzinowej, statystyki 24-godzinowej (dobowej) oraz statystyki
z określonej ilości dni. Ilość dni, które objęte są statystyką ustawiana jest w menu opcji
zaawansowanych, w opcji: „Pamięć” (Ilość dni do analizy).
Bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MEMO pokazane zostaną wyniki z ostatniego
pomiaru (jak w trybie ręcznym), następnie po kilku sekundach przejdziemy do ekranu
statystyk. Za pomocą przycisków ↑ i ↓ zmieniamy poszczególne statystyki (1-godzinowa, 24godzinowa i z określonej ilości dni) w górę lub w dół. Przyciskiem WART zmieniamy kolejno,
w danej statystyce wartości, pomiędzy: średnimi, maksymalnymi i minimalnymi. Przyciskiem
ESC wychodzimy z pamięci pomiarów.
Gdy wartości stężeń migają, oznacza to, że nie ma jeszcze pełnej bazy wartości
cząstkowych z danego okresu czasu (godziny, doby lub określonej ilości dni). Wartości
średnie, maksymalne i minimalne są wtedy wyznaczane na podstawie tych danych, które
udało się do tej pory zgromadzić. W momencie, gdy określone wartości przestają migać, jest
to informacja, że ilość zgromadzonych danych wypełnia pełen okres danego czasu.
14-02-2019 >1.0 < 15:18:34
Pamięć pomiarów
Statystyka 1-godzinowa:
Wartości średnie:
CH4
70.0 %V/V
CO2
20.9 %V/V
O2
0.1 %V/V
H2S
69 ppm

↑

↓

WART

ESC

Opcje informacyjne
W oby trybach pracy możliwy jest dostęp do opcji informacyjnych analizatora. Wywołanie
następuje przyciskiem INFO. Po naciśnięciu przycisku pojawi się ekran „Informacje
o urządzeniu” oraz pierwsza z opcji: „Stany awaryjne”. Za pomocą przycisków ↑ i ↓ można
przeglądać kolejne opcje informacyjne.
14-02-2019 >1.0 < 15:18:54
Informacje o urządzeniu
Stany awaryjne
Minął termin kalibracji!
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↑

↓

WART

ESC

Pierwszą z opcji jest informacja o stanach awaryjnych urządzenia. Jeśli występują jakieś
awarie, to tu będzie wyświetlona ich migająca lista. Stany awaryjne pokazywane będą
w kolejności wystąpienia.
Przyciśnięcie przycisku ↑ spowoduje przejście do kolejnej opcji informacyjnej, a jest nią
informacja o dacie kolejnego przeglądu kalibracyjnego oraz informacja o czasach trwania
poszczególnych cyklów pracy (poboru, pomiaru i przedmuchu).
Kolejne przyciśnięcia przycisku ↑ będą wyświetlały informacje o poszczególnych kanałach
pomiarowych. Opis każdego kanału pomiarowego to: nazwa medium, zakres pomiaru,
ustawienia progów alarmowych (alarmów 1 i 2) oraz stan danego kanału (opis stanu kanału
może migać, jeśli będzie to stan awaryjny lub alarmowy). Przed wartościami progów
alarmowych (alarmów 1 i 2) wyświetlane są strzałki skierowane w górę lub w dół. Określają
one czy dany alarm wystąpi powyżej ustawionej wartości (strzałka w górę), czy poniżej
ustawionej wartości (strzałka w dół). Szczegóły co do ustawiania progów alarmowych
przedstawione zostały w menu opcji zaawansowanych, w opcji „Alarmy”.
14-02-2019 >1.0 < 15:19:27
Informacje o urządzeniu
Kanały pomiarowe
Medium: CO2
Zakres: 100.0%V/V
Alarm 1: ↑45.0%V/V
Alarm 2: ↑50.0%V/V
Stan:
Brak stanów alarmowych

↑

↓

WART

ESC

Jeżeli użyjemy do przeglądania poszczególnych opcji informacyjnych przycisku ↓, to kolejne
opcje pojawią się w odwrotnej kolejności.
Aby wyjść z opcji informacyjnych należy użyć przycisku ESC.

Sygnalizacja i obsługa stanów awaryjnych i alarmowych
Wszystkie zaistniałe stany awaryjne i alarmowe analizatora sygnalizowane są przez
uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej, a także poprzez odpowiednie komunikaty
na wyświetlaczu.
Należy pamiętać, że przekroczenia progów alarmowych 1 i 2 mogą być aktywowane
lub dezaktywowane wyłącznie podczas trwania stanu pomiaru (analizy stężeń gazów),
w innych stanach pracy (poboru, przedmuchu czy zatrzymania) pozostają
niezmienione, gdyż bazują na wynikach z ostatniego pomiaru (pamięci pomiarów).
Jedyną możliwością, gdy aktywne alarmy zostaną zdezaktywowane w stanach innych
niż pomiar, jest dokonanie, podczas ich trwania, kasowania pamięci pomiarów.
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Sygnalizator akustyczny
Zgodnie z wcześniejszym opisem (opis funkcjonalny modułu sterującego), sygnalizator
włączany jest w odpowiedni sposób, każdorazowo przy zaistnieniu nowej sytuacji alarmowej
(przekroczenia progów alarmowych) lub awaryjnej. Sygnalizator wyłączy się automatycznie,
po zaniku sytuacji alarmowej lub awaryjnej. Możliwe jest ręczne wyłączenie aktywnego
sygnalizatora poprzez naciśnięcie jednego z klawiszy sterujących.
Diody sygnalizacyjne
Diody „ALARM” i „AWARIA” włączane są odpowiednio podczas występowania określonych
sytuacji alarmowych (przekroczenia progów alarmowych) lub awaryjnych. Nie ma możliwości
ich ręcznego wyłączenia. Opis interpretacji działania diod znajduje się w tabeli 1.
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Wyświetlacz LCD
Na wyświetlaczu można przyjąć ogólną zasadę, że opisy które migają są jakimiś stanami
alarmowymi lub awaryjnymi. Wyjątkami są: opis stanu zatrzymania w trybie pracy ręcznej,
który zawsze miga, oraz wartości mierzonych gazów, które migają we wszystkich
pozostałych stanach pracy, poza stanem pomiaru (analizy biogazu).
W przypadku opisów stanów kanałów pomiarowych występują opisy skrótowe widoczne
podczas obu trybów pracy oraz opisy pełne, które widoczne są w opcjach informacyjnych
o poszczególnych kanałach pomiarowych (patrz wcześniejszy opis). Interpretacja tych
opisów przedstawiona została w tabeli 3.
Tabela 3. Interpretacja opisów stanów kanałów pomiarowych
Opis
Priorytet
Opis pełny
Znaczenie
skrótowy
Stany alarmowe i serwisowe
Na danym kanale
0
Konfig
Tryb konfiguracyjny
dokonywana jest konfiguracja
(najwyższy)
jego parametrów
Na danym kanale odbywa się
Kalibracja gazem
kalibracja współczynnika
1
Kal
wzorcowym
wzmocnienia gazem
wzorcowym
Na danym kanale odbywa się
2
Zer
Zerowanie
ustawianie poziomu
odniesienia (zerowanie)
Na danym kanale nastąpiło
3
Alarm2
Przekroczenie alarmu 2
przekroczenie progu alarmu 2
Na danym kanale nastąpiło
4
Alarm1
Przekroczenie alarmu 1
przekroczenie progu alarmu 1
Stany awaryjne
Moduł pomiarowy nie
1
BrkMod
Brak modułu pomiarowego
odpowiada
Awaria modułu
2
AwrMod
Awaria modułu pomiarowego
pomiarowego
Awaria czujnika na danym
3
AwrCzu
Awaria czujnika
kanale
Przekroczenie zakresu
4
Zakres
Przekroczenie zakresu
pomiarowego na danym
kanale
Wystąpił błąd podczas
5
BłKal
Błąd kalibracji
dokonywania kalibracji lub
zerowania danego kanału
Stan normalny
6
Nie występują stany alarmowe
OK
Brak stanów alarmowych
(najniższy)
lub awaryjne na danym kanale
Zarówno stany awaryjne jak i alarmowe wraz z serwisowymi posiadają priorytety, co
oznacza, że jeśli występuje więcej niż jeden ze stanów alarmowych lub awaryjnych wraz
z serwisowymi, to sygnalizowany jest zawsze stan o najwyższym priorytecie.
Pola opisu stanów kanałów pomiarowych mają możliwość wyświetlenia jednego opisu ze
stanów awaryjnych oraz jednego opisu ze stanów alarmowych lub serwisowych (zawsze tych
o najwyższym priorytecie). W takim przypadku opisy wyświetlane są naprzemiennie. Jedynie
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w przypadku zaistnienia stanu konfiguracyjnego (priorytet 0) nie będzie wyświetlany żaden
z innych stanów.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych innych niż awarie na kanałach pomiarowych,,
sygnalizowane jest to poprzez wyświetlenie na ekranie informacji o awarii. Informacja ta
znika po naciśnięciu jednego z klawiszy sterujących lub po zaniku danej awarii. Lista
aktywnych stanów awaryjnych analizatora wyświetlana jest w opcjach informacyjnych
o stanach awaryjnych (patrz wcześniejszy opis).
Opis znaczenia oraz postępowania w przypadku zaistnienia danej awarii przedstawiony
został w rozdziale: „Typowe awarie i sposoby postępowania”.
Pamięć zdarzeń
Wszystkie sytuacje alarmowe, awaryjne i serwisowe są zapisywane w wewnętrznej pamięci
zdarzeń z datą i godziną ich wystąpienia oraz potwierdzenia. Dane te można odczytać za
pomocą komputera (patrz: „Współpraca z komputerem”).
Wyjścia przekaźnikowe
W zależności od konfiguracji przekaźników mogą one reagować na przekroczenia
poszczególnych progów alarmowych na określonych kanałach pomiarowych, występowanie
sytuacji awaryjnych lub określoną wartość stężenia z pomiaru. Szczegółowy opis konfiguracji
przekaźników znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.

Menu opcji zaawansowane
Aby wejść do menu opcji zaawansowanych należy w trybie pomiarowym analizatora
nacisnąć przycisk MENU.
Niektóre opcje w menu opcji zaawansowanych dostępne są wyłącznie w stanie
zatrzymania, w trybie pracy ręcznej. Należy do nich opcja konfiguracji, dlatego jeśli
chcemy skorzystać z tej opcji, musimy wcześniej przełączyć tryb na ręczny i poczekać
na zakończenie cyklu pracy.
W celu zabezpieczenia ustawień analizatora przed niepowołanym dostępem menu opcji
zaawansowanych chronione jest hasłem użytkownika. Fabrycznie wartość hasła ustawiana
jest na wartość „1111”. Do obowiązków użytkownika należy zmiana tego hasła oraz ochrona
jego poufności.

Dostęp do opcji
zaawansowanych chroniony
jest hasłem!
Podaj hasło: 0000

↑

↓

OK
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→

Każdą cyfrę hasła zmieniamy klawiszami ↑ lub ↓, natomiast do kolejnej cyfry przechodzimy
klawiszem →. Klawisz OK zatwierdza wpisane hasło.
W przypadku podania nieprawidłowego hasła zasygnalizowany zostanie błąd, pojawi się
komunikat: „Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe!!!” i urządzenie powróci do trybu
pomiarowego. Jeśli hasło jest poprawne, to pojawi się ekran z menu opcji zaawansowanych.
14-02-2019 >1.0 < 15:29:37
Menu opcji zaawansowanych
1.Data i godzina
2.Ustawienia
3.Alarmy
4.Pamięć
5.Przekaźniki
6.Sieć MODBUS RTU
7.Konfiguracja

↑

↓

OK

ESC

Po menu poruszamy się za pomocą klawiszy ↑ lub ↓. Klawiszem OK wybieramy
podświetloną opcję menu, natomiast klawisz ESC służy do wyjścia z menu i powrotu do
trybu pomiarowego. Opis poszczególnych opcji znajduje się poniżej.
Data i godzina
Moduł sterujący analizatora wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego. Bardzo ważne
jest prawidłowe ustawienie daty i godziny, gdyż zależy od tego prawidłowa praca całego
urządzenia. Zegar posiada dodatkową baterię do podtrzymywania jego pracy podczas, gdy
analizator jest wyłączony.
Gdyby z jakiegoś powodu (np. wyczerpania się baterii) nastąpiła przerwa w pracy zegara, to
po włączeniu urządzenia zostanie to zasygnalizowane i, po potwierdzeniu tej informacji,
program automatycznie przejdzie do opcji ustawiania daty i godziny.
1.Data i godzina

Data: 14-02-2019
Godzina: 15:29

↑

↓

OK
26

→

Poszczególne elementy daty i godziny (dni, miesiące, dziesiątki lat, godziny i minuty)
ustawiamy klawiszami ↑ lub ↓ (aktualnie ustawiany element miga). Pomiędzy
poszczególnymi elementami daty i godziny przemieszczamy się za pomocą klawisza →.
Klawiszem OK zatwierdzamy ustawione wartości daty i godziny i wychodzimy z powrotem do
menu opcji zaawansowanych. Jeśli data jest niepoprawna, to naciśnięcie klawisza OK nie
odniesie żadnego skutku.
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Ustawienia
Opcja ta dotyczy ustawień podstawowych parametrów pracy analizatora.
2.Ustawienia
Tryb: Ręczny [R]
Czas cyklu pracy: 300sek.
Czas poboru gazu: 120sek.
Czas pomiaru gazu: 60sek.
Czas przedmuchu: 120sek.

↑

↓

OK

ESC

Po wybraniu opcji ustawień na ekranie pojawią się następujące pozycje:
 Tryb – określa tryb pracy analizatora (Ręczny [R], Automatyczny [A]).
 Czas cyklu pracy – określa sumę czasów trwania poszczególnych stanów pracy
(poboru gazu, pomiaru i przedmuchu). Zmienia się skokowo po określonych
wartościach sekund: 300, 360, 400, 450, 600, 720 oraz 900.
 Czas poboru gazu – określa czas trwania poboru biogazu do analizy. Zmienia się co
1 sekundę od wartości 120 do maksymalnie 720 (wartość maksymalna jest zależna
od ustawionego czasu cyklu pracy).
 Czas pomiaru gazu – określa czas trwania analizy stężenia gazów w biogazie.
Zmienia sią co 1 sekundę od wartości 60 do maksymalnie 660 (wartość maksymalna
jest zależna od ustawionego czasu cyklu pracy).
 Czas przedmuchu – określa czas trwania przepłukiwania komór pomiarowych
czystym powietrzem. Zmienia się co 1 sekundę od wartości 120 do maksymalnie 720
(wartość maksymalna jest zależna od ustawionego czasu cyklu pracy).
W przypadku wybrania trybu automatycznego pojawi się dodatkowe pytanie o dokonanie
kasowania pamięci pomiarów (patrz opis trybu automatycznego) oraz wybór TAK lub NIE.
Kasowanie zaleca się wtedy, gdy wyniki z pamięci nie będą spójne z nowymi.
Przy zmianie poszczególnych czasów należy kierować się odpowiednią kolejnością ich
ustawiania. W pierwszej kolejności należy ustawić czas cyklu pracy, następnie kolejno: czas
poboru gazu, czas pomiaru gazu i na końcu czas przedmuchu. Tylko taka kolejność
zapewnia możliwość prawidłowego ustawienia wszystkich czasów. Należy też pamiętać, że
zmiana ustawień czasów znajdujących się na wyższej pozycji, będzie miała wpływ na czasy
znajdujące się niżej. Dlatego zawsze należy sprawdzić wartości wszystkich ustawień.
Wyboru pozycji do zmiany dokonuje się klawiszami ↑ lub ↓. Klawisz OK zatwierdza wybór do
zmiany (wartość zacznie migać) i wtedy znów za pomocą klawiszy strzałek można zmieniać
daną wartość. Ponowne naciśnięcie OK zatwierdzi ustawioną wartość. Klawisz ESC, użyty
podczas dokonywania zmian ustawianej wartości, powoduje wyjście, bez zatwierdzenia
ewentualnych zmian. Klawisz ESC, użyty podczas wyboru pozycji do zmiany, powoduje
wyjście z opcji ustawień i powrót do menu opcji zaawansowanych (jeśli dokonane były jakieś
zmiany w ustawieniach, to zostaną zapisane – komunikat na LCD).
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Alarmy
Opcja „Alarmy” służy do ustawiania wartości progów alarmowych dla poszczególnych,
mierzonych gazów.
Pierwszym krokiem jest wybór medium (gazu), dla którego będą ustawiane progi:
3.Alarmy
Medium: CH4
Alarm 2:
Alarm 1:

↑

↓

%V/V

↓40.0
↓50.0

OK

ESC

Wyboru dokonujemy za pomocą klawiszy ↑ lub ↓, zatwierdzamy OK. Kolejny krok to wybór
alarmu, którego wartość chcemy zmienić:
3.Alarmy
Medium: CH4
Alarm 2:
Alarm 1:

↑

↓

%V/V

↓40.0
↓50.0

OK

ESC

Wyboru alarmu dokonujemy za pomocą klawiszy ↑ lub ↓, zatwierdzamy OK. Kolejny krok to
ustawienie wartości danego alarmu:
3.Alarmy
Medium: CH4

%V/V

Alarm 2: ↓0040.0
Alarm 1: ↓50.0
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↑

↓

OK

→

Wartość alarmu ustawia się kolejno, cyfra po cyfrze. Poszczególne migające cyfry
zmieniamy klawiszami ↑ i ↓. Miganie przesuwa się w prawo klawiszem →. Strzałka na
pierwszej pozycji od lewej określa czy alarm ma być wyzwalany powyżej ustawionej wartości
(strzałka w górę), czy poniżej ustawionej wartości (strzałka w dół). Ustawioną wartość
zatwierdza klawisz OK.
Alarmy mogą być ustawione na trzy różne sposoby:
 Oba na wzrost (obie strzałki przed wartościami w górę). Wartość alarmu 2 musi być
wtedy większa (może też być równa) wartości alarmu 1.
 Oba na spadek (obie strzałki przed wartościami w dół). Wartość alarmu 2 musi być
wtedy mniejsza (może też być równa) wartości alarmu 1.
 Alarm 1 na spadek (strzałka w dół), alarm 2 na wzrost (strzałka w górę). Wartość
alarmu 2 musi być wtedy większa od wartości alarmu 1.
Klawisz ESC służy do wyjścia z poszczególnych wyborów oraz, na końcu, do wyjścia z opcji
ustawiania alarmów i powrotu do menu opcji zaawansowanych. W tym ostatnim przypadku,
jeśli dokonano zmian w alarmach, nastąpi zapis nowych wartości (pojawi się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu).
Pamięć
Analizator AG-BIO posiada dwie niezależne pamięci nieulotne: pamięć wartości cząstkowych
oraz pamięć zdarzeń. Obie pamięci mają pojemność po 65 tys. komórek. W przypadku
zapisania wszystkich komórek w danej pamięci, zapisywanie rozpoczyna się ponownie od
komórek z najstarszymi danymi (dane te są sukcesywnie kasowane).
Do pamięci wartości cząstkowych zapisywane są wartości z każdego wykonanego pomiaru
stężeń mierzonych gazów w biogazie (analizy). Poza wartościami zapisywana jest także
aktualna data i godzina wykonania tego pomiaru.
Pamięć zdarzeń służy do automatycznego zapisywania wszystkich występujących zdarzeń
w urządzeniu (przekroczenia progów alarmowych, sytuacje awaryjne i serwisowe, oraz inne).
Zdarzenia także są zapisywane z datą i godziną ich wystąpienia.
Zawartość obu tych pamięci można odczytać za pomocą komputera (patrz: „Współpraca
z komputerem”).
Analizator AG-BIO posiada także pamięć pomiarów (patrz opis trybów pracy analizatora).
Pamięć pomiarów, w odróżnieniu do pamięci wartości cząstkowych i pamięci zdarzeń, nie
jest podtrzymywana (ulega skasowaniu) po wyłączeniu zasilania.
Po wejściu do opcji „Pamięć” pojawia się następujący ekran:
4.Pamięć
Ilość dni do analizy: 30
Kasowanie
pamięci
pomiarów
Kasowanie pamięci wartości
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↑

↓

OK

ESC

Ekran pamięci zawiera pozycje:
 Ilość dni do analizy – ważne dla pamięci pomiarów w trybie automatycznym – określa
ilość dni wstecz z których będą analizowane wartości średnie, maksymalne
i minimalne (1-30).
 Kasowanie pamięci pomiarów – służy do wykasowania wartości ostatniego pomiaru
oraz, w przypadku trybu automatycznego, wartości średnich, maksymalnych
i minimalnych z ostatniej godziny, doby oraz określonej ilości dni. Pamięć pomiarów
może być też skasowana z poziomu wyboru trybu automatycznego oraz jest zawsze
kasowana po wyłączeniu zasilania.
 Kasowanie pamięci wartości – służy do wykasowania całej zawartości nieulotnej
pamięci wartości cząstkowych.
Podobnie jak w poprzednich opcjach, do poruszania się po poszczególnych pozycjach służą
klawisze ↑ i ↓. Klawiszem OK wybieramy podświetloną pozycję. Klawisz ESC służy do
wyjścia z opcji i jeśli dokonano zmiany ilości dni do analizy, to nastąpi automatyczne
zapisanie nowej wartości (komunikat na LCD).
W przypadku zmiany wartości ilości dni do analizy, wartość zmieniamy ↑ i ↓, natomiast OK
zatwierdza wartość.
Po wybraniu kasowania którejś z pamięci pojawi się dodatkowy ekran z potwierdzeniem
decyzji kasowania („Jesteś pewien?”). Po wybraniu TAK nastąpi wykasowanie wszystkich
wartości, natomiast klawiszem NIE anulujemy decyzję o kasowaniu.
Podczas kasowania pamięci na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat „Czekaj...”.
Kasowanie pamięci wartości cząstkowych trwa około 25 sekund.
Przekaźniki
Moduł sterujący analizatora posiada cztery wewnętrzne wyjścia przekaźnikowe oraz
możliwość podłączenia do czterech zewnętrznych modułów przekaźnikowych MP-8. Każdy
moduł przekaźnikowy wyposażony jest w osiem wyjść przekaźnikowych. Wszystkie wyjścia
przekaźnikowe są konfigurowane z poziomu analizatora.
Standardowa (fabryczna) konfiguracja przekaźników w analizatorze zakłada występowanie
tylko przekaźników wewnętrznych, które skonfigurowane są w następujący sposób:
 PK1 – suma logiczna przekroczeń progu alarmu 1 mierzonych gazów.
 PK2 – suma logiczna przekroczeń progu alarmu 2 mierzonych gazów.
 PK3 – tak samo jak PK2.
 PK4 – suma logiczna wystąpienia stanów awaryjnych.
Jeżeli analizator posiada dodatkową pompę biogazu, konfiguracja przekaźników
wewnętrznych może być inna.
Po wybraniu opcji „Przekaźniki”, pierwszym krokiem jest wybór numeru przekaźnika do
konfiguracji:
5.Przekaźniki
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Wybierz przekaźnik:
PK 1

↑

↓

OK

ESC

Ilość dostępnych przekaźników ustalana jest w opcji konfiguracji analizatora, która opisana
jest w dalszej części instrukcji. Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy ↑ i ↓, zatwierdzamy
klawiszem OK. Klawisze ESC służy do powrotu do menu opcji zaawansowanych.
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Po wybraniu przekaźnika do konfiguracji pojawia się ekran konfiguracyjny:
5.Przekaźniki
PK 1
Reakcja na: Alarm 1
Logika:
Suma log.
Aktywne kanały: 1234
(T-Tak, N-Nie) TTTT
Wartość:
↑0.0

↑

↓

OK

ESC

Konfiguracja przekaźnika obejmuje następujące pozycje:
 Reakcja na – określa jaka sytuacja ma powodować wyzwalanie danego przekaźnika.
Wybór jest pomiędzy reakcją na: próg alarmu 1 lub alarmu 2, sytuację awaryjną oraz
na określoną wartość wskazania na danym kanale. Możliwe jest także wyłączenie
przekaźnika (pozycja „Nieaktywny”).
 Logika – określa, czy zadziałanie przekaźnika dla wybranych kanałów pomiarowych
nastąpi po wystąpieniu danej sytuacji na którymkolwiek kanale (suma logiczna), czy
dopiero po wystąpieniu jej na wszystkich kanałach (iloczyn logiczny).
 Aktywne kanały – służy do wybrania kanałów pomiarowych (numery odpowiadają
liniom kanałów na wyświetlaczu, licząc od góry), które będą aktywnymi dla danego
przekaźnika. Litera „T” pod numerem kanału czyni go aktywnym, a litera „N” czyni
kanał nieaktywnym dla przekaźnika.
 Wartość – jeżeli reakcja przekaźnika zostanie wybrana na wartość wskazania
wybranego kanału pomiarowego (jest to wartość wskazania w stanie pomiaru lub
wartość wskazania z ostatniego pomiaru), to pozycja ta określa wartość liczbową
przy jakiej nastąpi zadziałanie przekaźnika. Strzałka przed wartością określa, czy
reakcja ma nastąpić powyżej danej wartości (strzałka w górę), czy poniżej tej wartości
(strzałka w dół). Przy wyborze reakcji przekaźnika na wartość, aby przekaźnik działał
poprawnie, jako aktywne powinno się wybierać wyłącznie pojedyncze kanały. Sposób
prezentacji wartości (pozycja przecinka, zakres zmian) pokazywany w tym polu
zawsze odnosi się do pierwszego aktywnego kanału dla danego przekaźnika.
Do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi pozycjami służą klawisze ↑ i ↓. Klawisz
OK służy do wybrania podświetlonej pozycji do zmiany. Po wyborze danej pozycji do zmiany,
pole wartości zacznie migać. Zmiany pola wartości dokonujemy także klawiszami ↑ i ↓.
Ewentualne przesunięcia pomiędzy polami wartości danej pozycji dokonujemy klawiszem →.
Klawisz OK zatwierdza ustawioną wartość. Klawiszem ESC opuszczamy opcję konfiguracji
przekaźników i cofamy się do wyboru numeru przekaźnika do konfiguracji. Naciśnięcie ESC
z tego miejsca spowoduje powrót do menu opcji zaawansowanych. Jeśli dokonane zostały
zmiany w konfiguracji przekaźników, to nastąpi ich zapisanie (komunikat na wyświetlaczu).
Sieć MODBUS RTU
Analizator wyposażony jest w łącze RS-485 z zaimplementowanym protokołem transmisji
Modbus RTU. Łącze to może służyć do komunikowania się urządzenia z jednostką
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nadrzędną (np. komputerem lub sterownikiem PLC). Można także za jego pomocą łączyć
wiele analizatorów w sieć pracującą pod nadzorem jednostki nadrzędnej.
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Do konfigurowania łącza komunikacyjnego służy opcja „Sieć MODBUS RTU”:
6.Sieć MODBUS RTU
Master/Slave:
Slave
Adres:
1
Moduły prądowe:
0
Prędkość:
19200bps
Parzystość:
Parzyste
Bity stopu:
1

↑

↓

OK

ESC

Ekran ustawień sieci Modbus RTU zawiera następujące pozycje:
 Master/Slave – określenie statusu aktywności urządzenia w sieci. Fabrycznie
ustawiana na „Slave”.
 Adres – określa adres urządzenia (analizatora) w sieci. Jeśli wiele urządzeń pracuje
w jednej sieci, to każde z nich powinno mieć odrębny adres (1-247).
 Moduły prądowe – określa ewentualną ilość podłączanych modułów wyjść prądowych
4-20mA (0-2).
 Prędkość – określa prędkość transmisji danych. Prędkości wszystkich urządzeń
pracujących w danej sieci powinny być takie same.
 Parzystość – określa znaczenie bitu kontroli parzystości w ramce transmisyjnej.
 Bity stopu – określa ilość bitów stopu w ramce transmisyjnej.
Do poruszania się po poszczególnych pozycjach służą klawisze ↑ i ↓. Wyboru dokonujemy
klawiszem OK. Wartość wybranej pozycji zacznie migać i można dokonać jej zmian za
pomocą klawiszy ↑ i ↓. Klawisz OK zatwierdza ustawioną wartość.
Klawisz ESC, podczas dokonywania zmian wybranej pozycji, służy do porzucenia jej, bez
dokonywania zmian. Natomiast naciśnięcie ESC na etapie wybierania pozycji do zmian
spowoduje wyjście z opcji ustawień sieci Modbus RTU i powrót do menu opcji
zaawansowanych. Jeśli wcześniej dokonano zmian w ustawieniach, to nastąpi zapisanie
nowych wartości (komunikat na wyświetlaczu).
Konfiguracja
Opcja konfiguracji analizatora dostępna jest wyłącznie w stanie zatrzymania, w trybie pracy
ręcznej. Podjęcie próby wejścia do opcji konfiguracji w innym przypadku spowoduje
wygenerowanie sygnału ostrzegawczego i komunikatu: „Opcja dostępna wyłącznie w trybie
pracy ręcznej ‘R’, w stanie ‘Zatrzymany’!”, oraz powrót do menu.
Jeśli analizator pracuje w trybie automatycznym, to należy najpierw przejść do opcji
„Ustawienia”, tam zmienić tryb pracy na ręczny (R) i poczekać do stanu zatrzymania.
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Użytkownik ma możliwość modyfikacji tylko kilku podstawowych opcji konfiguracyjnych,
dostępnych po wejściu do opcji:
7.Konfiguracja
Numer fabryczny: 12345678
Hasło:
1111
Przekaźniki:
4
Moduły prądowe:
0
Język:
Polski

↑

↓

OK

ESC

Podstawowe pozycje konfiguracyjne analizatora to:
 Nr fabryczny – numer fabryczny analizatora. Numer podawany informacyjnie, gdyż
użytkownik nie ma możliwości jego zmiany.
 Hasło – wartość aktualnego hasła użytkownika. Fabrycznie wartość hasła ustawiana
jest na „1111”. Do obowiązków użytkownika należy zmiana tego hasła i zachowanie
jego poufności.
 Przekaźniki – ilość przekaźników obsługiwanych przez analizator (4-36). Moduł
sterujący analizatora posiada 4 przekaźniki wewnętrzne oraz możliwość
wysterowania do 32 przekaźników zewnętrznych (w 4 modułach po 8 przekaźników).
Każda wartość ustawiona powyżej 4 oznacza, że analizator będzie musiał
współpracować z zewnętrznymi modułami przekaźnikowymi MP-8.
 Moduły prądowe – określa ewentualną ilość podłączanych modułów wyjść prądowych
4-20mA (0-2). To samo co w opcji ustawień sieci Modbus RTU.
 Język – określa wersję językową używaną do obsługi menu analizatora.
Do poruszania się po pozycjach konfiguracyjnych służą klawisze ↑ i ↓ a wyboru pozycji do
zmiany dokonujemy klawiszem OK. Po wyborze danej pozycji do zmiany, pole jej wartości
zacznie migać. Jeżeli wartość zawiera więcej niż jedno pole, to przemieszczamy się po nich
za pomocą klawisza →, natomiast zmian dokonujemy klawiszami ↑ i ↓. Klawisz OK
zatwierdza ustawioną wartość. Klawisz ESC służy do opuszczenia opcji konfiguracji
i powrotu do menu opcji zaawansowanych. Jeżeli dokonano zmian , to zostaną one zapisane
(komunikat na wyświetlaczu).

KONTROLA OKRESOWA
Kontrola okresowa polega przede wszystkim na okresowej kontroli stanu absorbera
odwadniacza, wkładów filtrów (wstępnego i dokładnego) oraz wymianie węgla aktywnego
w filtrze węglowym. Czynności te należy wykonywać możliwie często i nie rzadziej niż raz
w miesiącu. Obowiązek wykonania w/w czynności spoczywa na użytkowniku.
Dodatkowo, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy należy przeprowadzić kalibrację wszystkich
czujników znajdujących się w analizatorze. Przekroczenie ustalonego okresu kalibracji
sygnalizowane jest jako jeden ze stanów awaryjnych. Podczas kalibracji czujników należy
także sprawdzać działanie pozostałych elementów analizatora oraz urządzeń
współpracujących. Kalibracja czujników powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę oraz
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przeprowadzana powinna być zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami
dotyczącymi poszczególnych urządzeń.
Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
powinna być dokonywana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (PN-EN 60079-17).
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności systemu, poza
okresową kontrolą kalibracji czujników, zalecane jest przeprowadzanie testów działania
urządzenia we własnym zakresie. Testy takie można przeprowadzać podając do komór
pomiarowych analizatora mieszaninę gazów o znanych stężeniach, i sprawdzeniu wskazań.

ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE
Wszystkie elementy systemu powinny być utrzymywane w należytej czystości. Nie należy
dopuszczać do zabrudzenia i zakurzenia poszczególnych elementów analizatora oraz jego
obudowy. Biogaz dostarczany do analizatora powinien spełniać określone warunki (patrz:
Podstawowe parametry techniczne).
Do czyszczenia analizatora oraz jego elementów należy używać wyłącznie miękką
ściereczkę, suchą lub lekko zwilżoną czystą wodą. Zabronione jest używanie do czyszczenia
rozpuszczalników, alkoholu, detergentów, wody, lub innych płynów.
Nie należy także wkładać jakichkolwiek ostrych, cienkich przedmiotów (gwoździe, druty,
blacha, itp.) w otwory wentylacyjne analizatora czy zasilacza, gdyż grozi to poważnym
uszkodzeniem i porażeniem prądem elektrycznym.
Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepowołane.
Obsługę systemu należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Wszelkie naprawy i wymiany części lub podzespołów systemu należy powierzać
producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi.
Wszystkie naprawy i wymiany podzespołów należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu.
Analizator oraz pozostałe elementy współpracujące nie mogą być narażone na działanie
cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne.
Szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji tego typu urządzeń znajdują się
w normach: PN-EN 60079-29-2, PN-EN 45544-4, PN-EN 60079-17 i PN-EN 60079-19.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Ilość kanałów pomiarowych
(ilość mierzonych gazów)
Mierzone gazy (do wyboru)

Rozdzielczość pomiaru

Indykacja wskazań
Sygnalizacja alarmów i awarii
Czas uzyskania zdolności metrologicznej
Ilość progów alarmowych
Tryb pracy
Czas trwania cyklu pracy (pobór-pomiarprzedmuch)
Czas poboru gazu
Czas pomiaru (analizy)
Czas przedmuchu (płukania)
Parametry
Temperatura
próbki
Wilgotność
biogazu:
Ciśnienie
Nominalny przepływ próbki gazu
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Pobór mocy
Zasilanie awaryjne (opcja)
Ilość wyjść przekaźnikowych
Maksymalna obciążalność styków wyjść
przekaźnikowych
Materiał obudowy
Stopień szczelności obudowy
Parametry
Temperatura
otoczenia:
Wilgotność
Ciśnienie

1–8
CH4 – 0-100%V/V
CO2 – 0-100%V/V
O2 – 0-25%V/V
H2S – 0-100ppm, 0-2000ppm
C3H8 – 0-2%V/V
H2 – 0-4%V/V
NH3 – 0-100ppm, 0-500ppm, 0-5000ppm
CH4 – 0,1%V/V
CO2 – 0,1%V/V
O2 – 0,1%V/V
H2S – 0,1ppm, 1ppm
C3H8 – 0,1%V/V
H2 – 0,01%V/V
NH3 – 1ppm, 5ppm, 20ppm
Wyświetlacz LCD
Akustyczno-optyczna
<60 sek.
2 na kanał pom. (ustawialne)
Automatyczny (ciągły) lub ręczny
300-900 sekund (5-15 minut)
120-720 sekund (2-12 minut)
60-660 sekund (1-11 minut)
120-720 sekund 2-12 minut
5 – +60C
0 – 95%Rh (bez kondensacji)
+150 – +400mbar (bez pompy biogazu)
-400 – +100mbar (z pompą biogazu)
0,3 – 0,5 l/min
Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe (opcja)
230VAC/50Hz
≤60W
Akumulator żelowy 12V/7,2Ah
4 (standard), 36 (opcjonalnie)
2A/250VAC
2A/24VDC
Stal
IP54
0 – +40C (standard)
10 – 90%Rh (bez kondensacji)
800 – 1200hPa
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TYPOWE AWARIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA
Wszelkie naprawy elementów urządzenia muszą być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, oraz zgodnie z wymaganiami wszelkich przepisów i norm. Ze
względu na to, zaleca się, aby naprawy takie powierzać wyłącznie producentowi lub
autoryzowanemu przez niego serwisowi.
Poniżej znajduje się lista typowych awarii oraz sposobu postępowania przy ich wystąpieniu.
Sygnalizowany stan
Awaria zegara RTC
Błędne dane konfiguracyjne

Minął termin kalibracji
Brak zasilania głównego

Niski poziom napięcia
akumulatora

Awaria akumulatora
Brak komunikacji z modułem
przekaźnikowym
Brak komunikacji z modułem
4-20mA
Awaria pompy 1

Awaria zaworu

Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Stany awaryjne analizatora
Bateria litowa podtrzymująca Skontaktować się
pracę RTC wyczerpała się
z producentem lub serwisem
w celu wymiany baterii
Błędne dane konfiguracyjne
Dokonać sprawdzenia
analizatora
i korekty wszystkich ustawień
konfiguracyjnych
Uszkodzenie układu
Skontaktować się
sterującego
z producentem lub serwisem
Nie dokonano w terminie
Skontaktować się
kalibracji czujników
z producentem lub serwisem
w celu dokonania kalibracji
Zanik napięcia sieciowego
Sprawdzić obwód zasilania
230VAC/50Hz
sieciowego
Awaria zasilacza
Sprawdzić obwód wyjściowy
zasilacza, skontaktować się
producentem lub serwisem
Rozładowany akumulator
Jeśli wystąpi podczas
zasilania awaryjnego
zasilania głównego i nie
ustępuje, to należy
skontaktować się
z producentem lub serwisem
w celu wymiany
Uszkodzenie akumulatorów
Skontaktować się
lub obwodu zasilania
z producentem lub serwisem
awaryjnego
Brak odpowiedzi
Skontrolować poprawność
z zewnętrznego modułu
konfiguracji, podłączenia oraz
przekaźnikowego
zasilanie modułu
przekaźnikowego
Brak odpowiedzi
Skontrolować poprawność
z zewnętrznego modułu
konfiguracji, podłączenia oraz
prądowego 4-20mA
zasilanie modułu prądowego
Pompa 1 (czystego
Sprawdzić podłączenie
powietrza) nie pracuje
pompy do zacisków,
skontaktować się
z producentem lub serwisem
Zawór nie przełącza się
Sprawdzić podłączenie
zaworu do zacisków,
skontaktować się
z producentem lub serwisem
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Awaria czujnika przepływu –
Przepływ: Brak

Przepływ gazu jest zbyt mały
lub nie ma go wcale

Wyregulować przepływ gazu
za pomocą pokrętła przy
rotametrze, sprawdzić
otwarcie zaworu na dopływie
biogazu do analizatora
Awaria czujnika przepływu – Brak sygnału z czujnika
Sprawdzić podłączenie
Przepływ: Awaria
przepływu
czujnika przepływu do
zacisków, skontaktować się
z producentem lub serwisem
Awaria czujnika
Nieprawidłowy sygnał,
Sprawdzić połączenie,
eksplozymetrycznego
zwarcie lub przerwa
skontaktować się
w obwodzie czujnika
z producentem lub serwisem
Zagrożenie wybuchowe
Wykryto stężenie metanu
Urządzenie samoczynnie
wewnątrz obudowy
przełączy tryb pracy na
analizatora, prawdopodobne ręczny, rozpocznie
rozszczelnienie drogi gazowej przedmuch komór
pomiarowych a po jego
zakończeniu przejdzie do
stanu zatrzymania.
Zamknąć dopływ biogazu do
analizatora, sprawdzić
szczelność drogi gazowej,
skontaktować się
z producentem lub serwisem
Stany awaryjne kanałów pomiarowych
Sprawdzić połączenie,
Brak modułu pomiarowego
Moduł pomiarowy nie
skontaktować się
(BrkMod)
odpowiada
z producentem lub serwisem
Awaria modułu pomiarowego
Skontaktować się
Awaria modułu pomiarowego
(AwrMod)
z producentem lub serwisem
Awaria czujnika
Awaria czujnika na danym Skontaktować się
(AwrCzu)
kanale
z producentem lub serwisem
Sprawdzić zawartość
poszczególnych składników
Przekroczenie zakresu
biogazu oraz jego parametry.
Przekroczenie zakresu
pomiarowego na danym
Sprawdzić skuteczność
(Zakres)
kanale
procesu odsiarczania.
Skontaktować się z
producentem lub serwisem
Skontaktować się
Wystąpił błąd podczas
Błąd kalibracji
z producentem lub serwisem
dokonywania kalibracji lub
(BłKal)
w celu dokonania prawidłowej
zerowania danego kanału
kalibracji lub zerowania
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr UE/03/2019
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Nazwa wyrobu:

Analizator gazów w biogazie

Typ:

AG-BIO

Wymieniony powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:






Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej.
Normy:
o PN-EN 60335-1:2012+AC:2014-03+Ap1:2017-10+Ap2:2018-08,
o PN-EN 60079-29-1:2017-02,
o PN-EN 50104:2011,
o PN-EN 45544-1:2015-08,
o PN-EN 45544-2:2015-08,
o PN-EN 45544-3:2015-08,
o PN-EN 60529:2003+A2:2014-07+AC:2017-12,
o PN-EN 50271:2018-08,
o PN-EN 50270:2015-04+AC:2016-10

Oświadczamy również, że posiadamy wdrożony system jakości wg PN-EN ISO 9001:2015.
Zgodnie z powyższym urządzenie oznaczone zostało znakiem:

Tarnowo Podgórne, 31.01.2019r
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Grzegorz Wasielewski
Prezes Zarządu

