DOC343.89.90586

SC4200c
03/2022, Версия 13
Ръководство за потребителя

Съдържание
Раздел 1 Спецификации ..................................................................................... 3
Раздел 2 Обща информация .............................................................................4
2.1 Информация за безопасността .......................................................................... 4
2.1.1 Използване на информация за опасностите .......................................... 4
2.1.2 Предпазни надписи .................................................................................. 4
2.1.3 Икони, използвани в илюстрациите ........................................................ 5
2.1.4 Химична и биологична безопасност ........................................................ 5
2.1.5 Сертифициране ........................................................................................ 5
2.2 Общ преглед на продукта .................................................................................. 8
2.2.1 Конектор за Claros (опционален) ............................................................. 9
2.3 Компоненти на продукта ................................................................................... 10

Раздел 3 Инсталиране ........................................................................................ 11

3.1 Указания за инсталиране ................................................................................. 11
3.2 Механично монтиране ...................................................................................... 12
3.2.1 Прикрепване на инструмента към стена .............................................. 12
3.2.2 Прикрепване на инструмента към стълб .............................................. 12
3.2.3 Инсталиране на инструмента в панел .................................................. 13
3.3 Електрическа инсталация ................................................................................ 14
3.3.1 Електрически конектори и фитинги ....................................................... 14
3.3.1.1 Конектор за Claros – електрически конектори и фитинги .......... 15
3.3.2 Съображения, свързани с (ESD) електростатичния разряд ............... 15
3.3.3 Връзки към захранването ...................................................................... 16
3.3.3.1 Отворете капака на контролера .................................................. 16
3.3.3.2 Отстранете високонапреженовата бариера ............................... 16
3.3.3.3 Опроводяване за захранването .................................................. 17
3.3.3.4 Свързване на изолационна тръба или захранващ кабел ......... 18
3.3.4 Свързване на високонапреженови релета ........................................... 20
3.3.5 Инсталиране на разширителен модул .................................................. 21
3.3.6 Modbus TCP/IP ........................................................................................ 22
3.4 Затваряне на капака ......................................................................................... 22
3.5 Свързване на цифров сензор sc ......................................................................23
3.6 Свързване на конектора за Claros и контролера SC200 ............................... 24
3.7 Свързване на конектора за Claros и контролера SC1000 ............................. 24

Раздел 4 Потребителски интерфейс .......................................................... 25

4.1 Потребителски интерфейс и навигация – мобилно устройство/компютър .. 26
4.1.1 Списък на уведомленията ..................................................................... 28
4.1.2 Контролни функции за устройства ........................................................ 28
4.2 Конектор за Claros – потребителски интерфейс ............................................ 29

Раздел 5 Стартиране ........................................................................................... 30

5.1 Приложение за уебсървър ............................................................................... 30
5.1.1 Свързване на контролера към компютър или лаптоп ......................... 30
5.1.2 Конфигуриране на IP адреса на компютъра ......................................... 31
5.1.3 Използване на приложението за уебсървър ........................................ 32
5.2 Свързване на инструмента към мрежа ........................................................... 33
5.2.1 LAN свързване ........................................................................................ 33
1

Съдържание
5.2.1.1 Споделяне на LAN ........................................................................ 34
5.2.2 Мобилно мрежово свързване ................................................................ 34
5.2.3 WiFi мрежова връзка .............................................................................. 35
5.3 Първоначална настройка – мобилно устройство/компютър ......................... 36
5.3.1 Активиране на акаунта ........................................................................... 36
5.3.2 Добавяне на нов потребител ................................................................. 36
5.3.3 Добавяне на контролер .......................................................................... 37
5.3.4 Добавяне на сензор ................................................................................ 38
5.3.5 Конфигуриране на изходяща платка с mA ........................................... 38
5.3.6 Конфигуриране на платка profibus ........................................................ 38
5.3.6.1 Сменете реда на сензорите ........................................................ 39
5.3.6.2 Изтриване на сензор .................................................................... 39
5.3.6.3 Промяна на позицията и изтриване на маркировки на
сензор ......................................................................................................... 39
5.3.7 Добавяне на фотометър ........................................................................ 39

Раздел 6 Работа ..................................................................................................... 40
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Изтегляне на данни .......................................................................................... 40
Актуализация на фърмуера ............................................................................. 40
Свързване на USB флаш устройство(опционално) ....................................... 41
Настройване на SC сензорите в режим на задържане .................................. 41
Осъществете достъп до Claros с конектора за Claros ................................... 41
6.5.1 Локален потребител ............................................................................... 41
6.5.2 Отдалечен потребител ........................................................................... 42
6.6 Инсталиране на актуализация на софтуера – мобилно
устройство/компютър ............................................................................................... 42

Раздел 7 Поддръжка ........................................................................................... 42

7.1 Почистване на контролера ............................................................................... 43

Раздел 8 Отстраняване на неизправности ............................................. 43
8.1 Състояние на светодиодния индикатор .......................................................... 43
8.2 Проблеми с връзката ........................................................................................ 45
8.3 Проблеми с връзката – мобилно устройство/компютър ................................ 46

Раздел 9 Резервни части и принадлежности ........................................ 46

9.1 Конектори за отдалечено обслужване ............................................................ 48

2

Раздел 1 Спецификации
Спецификациите подлежат на промяна без уведомяване.
Спецификация

Подробности

Размери (Ш x В x Д)

½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in.)

Тегло

1,7 kg (3,7 lb) (тегло на контролера без опционалните модули)

Корпус

Метален корпус NEMA 4X/IP66 с антикорозионен финиш

Работна температура

От –20 до 60°C (от –4 до 140°F); Клетъчна версия: от –20 до
55°C (от –4 до 131°F)

Температура на съхранение

От -20 до 70 °C (от –4 до 158 °F)

Относителна влажност

От 0 до 95%, без конденз

Надморска височина

Максимум 2000 m (6562 ft)

Категория на инсталацията

II

Степен на замърсяване

2

Клас на защита

I, свързан към защитното заземяване

Изисквания към
захранването

100 – 240 V променлив ток ± 10%, 50/60 Hz; 0,5 A (товар от
сензора от 7 вата)

Измерване

Два цифрови SC конектора на устройството

Високо напрежение за
релетата

Две релета (SPDT); Максимално превключващо
напрежение: 250 VAC; Максимален превключващ ток: 5 A
(само резистивно натоварване); Максимална превключваща
мощност: 1250 VA, 125 W (само резистивно натоварване);
Размер на проводник: от 0,75 до 2,5 mm2 (от 18 до 12 AWG)

Изходи (опционално)

Пет аналогови изхода от 4 – 20 mA на всеки аналогов
изходящ модул1
Аналогов вход (0 - 20 mA или 4 - 20 mA) на всеки модул за
аналогов вход

Цифрова комуникация

Profibus DPV1 карта1 (опция), Modbus TCP/IP

Мрежова връзка2

LAN версия: два Ethernet конектора (10/100 Mbps), функция
за превключване, M12 женски D-кодиращ конектор; Клетъчна
версия (опционална): SIM карта (3G/4G); WiFi версия
(опционална)

USB порт

Използва се за изтегляне на данни и качване на софтуер.
Контролерът записва приблизително 20 000 даннови точки за
всеки свързан сензор.

Информация за
съвместимост

CE. ETL сертификация по стандартите за безопасност на UL
и CSA (с всички типове сензори).

Гаранция

1 година (ЕС: 2 години)

1
2

Направете справка с документацията за модула за допълнителна информация.
Забележка: Свързвайте само един модул към един от наличните слотове.

Типът на свързването зависи от конфигурацията на контролера.
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Раздел 2 Обща информация
При никакви обстоятелства производителят няма да носи отговорност за преки, непреки,
специални, инцидентни или последващи щети, които са резултат от дефект или пропуск в това
ръководство. Производителят си запазва правото да прави промени в това ръководство и в
описаните в него продукти във всеки момент и без предупреждение или поемане на
задължения. Коригираните издания можете да намерите на уебсайта на производителя.

2.1 Информация за безопасността
Производителят не носи отговорност за никакви повреди, възникнали в резултат на погрешно
приложение или използване на този продукт, включително, без ограничения, преки, случайни
или възникнали впоследствие щети, и се отхвърля всяка отговорност към такива щети в
пълната позволена степен от действащото законодателство. Потребителят носи пълна
отговорност за установяване на критични за приложението рискове и монтаж на подходящите
механизми за подсигуряване на процесите по време на възможна неизправност на
оборудването.
Моля, внимателно прочетете ръководството преди разопаковане, инсталиране и експлоатация
на оборудването. Обръщайте внимание на всички твърдения за опасност и предпазливост.
Пренебрегването им може да доведе до сериозни наранявания на оператора или повреда на
оборудването.
(Уверете се, че защитата, осигурена от това оборудване, не е занижена. Не го използвайте и
не го монтирайте по начин, различен от определения в това ръководство.

2.1.1 Използване на информация за опасностите

ОПАСНОСТ
Указва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде
избегната, ще предизвика смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указва потенциално или непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната,
може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ
Указва наличие на потенциално опасна ситуация, която може да предизвика леко или средно
нараняване.

Забележка
Показва ситуация, която ако не бъде избегната, може да предизвика повреда на
инструмента. Информация, която изисква специално изтъкване.

2.1.2 Предпазни надписи
Прочетете всички надписи и етикети, поставени на инструмента. Неспазването им може да
доведе до физическо нараняване или повреда на инструмента. Към символ върху
инструмента е направена препратка в ръководството с предупредително известие.
Това е символът за предупреждение за безопасност. Спазвайте всички съобщения
за безопасност, които следват този символ, за да се избегне потенциално
нараняване. Ако е върху инструмента, вижте ръководството за потребителя или
информацията за безопасност.
Този символ показва, че съществува риск от електрически удар и/или късо
съединение.
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Този символ обозначава наличието на устройства, които са чувствителни към
електростатичен разряд (ESD) и посочва, че трябва да сте внимателни, за да
предотвратите повреждането на оборудването.
Електрическо оборудване, което е обозначено с този символ, не може да бъде
изхвърляно в европейските частни или публични системи за изхвърляне на
отпадъци. Оборудването, което е остаряло или е в края на жизнения си цикъл,
трябва да се връща на производителя, без да се начисляват такси върху
потребителя.

2.1.3 Икони, използвани в илюстрациите

Предоставени от
производителя части

Предоставени от
потребителя части

Не използвайте инструменти

2.1.4 Химична и биологична безопасност

ОПАСНОСТ
Химични или биологични опасности. Ако този инструмент се използва за
мониториране на процес на обработка и/или система за химическо захранване, за
която има регулаторни ограничения и изисквания за мониторинг, свързани с
общественото здраве, обществената безопасност, производство на храна или
напитки или преработка, отговорност на потребителя на този инструмент е да
познава и спазва приложимата разпоредба и да разполага с достатъчно и
подходящи механизми за съответствие с приложимите разпоредби в случай на
неизправност на инструмента.

2.1.5 Сертифициране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазни мерки във връзка с пейсмейкъри. При възникването на електромагнитни
смущения (EMI) това може да:
• Спре стимулиращите импулси от пейсмейкъра, които контролират ритъма на
сърцето.
• Доведе до нередовно подаване на импулси от пейсмейкъра.
• Доведе до пренебрегване на ритъма на сърцето и подаване на импулси при
зададен интервал от пейсмейкъра.
Текущо изследване показва, че клетъчните устройства не представляват сериозен
проблем за здравето за повечето потребители на пейсмейкъри. Въпреки това
лицата с пейсмейкъри трябва да използват предпазни мерки, за да са сигурни, че
устройството не причинява проблем. Поддържайте 20 cm (7,9 in) минимално
разстояние между устройството и потребителя.

ВНИМАНИЕ
Опасност от електромагнитно излъчване. Уверете се, че по време на обичайна
употреба антената е разположена на разстояние поне 20 см (7,9 инча.) от всички
служители. Антената не може да бъде разположена или управлявана съвместно с
друга антена или трансмитери.
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Забележка
Този продукт е с клас A и е предназначен за употреба в промишлена среда. В домашна
среда този продукт може да причини радиосмущения, като заради това може да се наложи
потребителят да вземе подходящи мерки.

Забележка
Клиент, който използва инструмент с безжична мрежова връзка, отговаря за безопасността
на мрежата и на точката за достъп. Производителят не носи отговорност за каквито и да
било щети, включително, но не само косвени, специални, случайни или последващи щети,
които са причинени от пробив или нарушаване на безопасността на мрежата.
Разрешения от регулаторните органи за радиочестотно (RF) устройство: САЩ и Канада
Съдържа радиочестотен клетъчен модул:
Идентификатор, присвоен на устройството от FCC: RI7LE910NAV2 или идентификатор,
присвоен на устройството от FCC: RI7LE910SVV2
IC: 5131A-LE910NAV2 или IC: 5131A-LE910SVV2
(Клас на оборудването: PCS лицензиран трансмитер (LTE модул), LE910-NA V2 или LE910-SV
V2
Таблица 1 Мощност за клетъчен модем: САЩ и Канада
Части от правилата на FCC (IC)

Честотен диапазон (MHz)

Изходен сигнал (ватове)

24E (RSS-133)

1850,7 – 1900,0

0,219

27 (RSS-130)

779,5 – 782,0

0,201

27 (RSS-139)

1710,7 – 1745,0

0,209

Клетъчен модем LE910-NA V2 или LE910-SV V2 – важни условия на предоставяне на
разрешение от FCC:
Разрешение за един модул. Предават се изходни сигнали с посочената мощност. Това
устройство е одобрено за употреба като мобилно и като фиксирано по отношение на
съответствието с нормите за експозиция на РЧ и може да се пласира само на монтажници на
производителя на оригиналното оборудване (OEM). Антената(ите), използвана(и) за този
трансмитер, описана(и) в този документ, трябва да се инсталира(т), за да се осигури отстояние
от поне 20 cm от всички хора. На монтажниците и на крайните потребители трябва да се
предоставя информация за работните условия за удовлетворяване на съответствието с
нормите за експозиция на РЧ. Максимално разрешеното усилване на антената/загуба в
кабелите: 6,94 dBi за 700 MHz, 6,00 dBi за 1700 MHz, 9,01 dBi за 1900 MHz.
Разрешения от регулаторните органи за радиочестотно (RF) устройство: ЕС
Съдържа радиочестотен клетъчен модул: Telit LE910-EU V2
Двучестотен EDGE 900/1800
Двучестотен WCDMA/HSPA FDD I/FDD VIII
Петчестотен LTE FDD 1/FDD 3/FDD 7/FDD 8/FDD 20 безжичен модул
Таблица 2 Мощност на клетъчен модел: ЕС
Стандарт

Работни честотни
ленти

Мощност на
изходния сигнал
[dBm]

Мощност на
изходния сигнал
(ватове)

ETSI EN 301 908-1 (-13) EDGE 900

28

0,6

ETSI EN 301 908-1 (-13) EDGE 1800

27

0,5

24,5

0,3

24

0,3

ETSI EN 301 908-1 (-13) WCDMA FDD I/VIII
ETSI EN 301 908-1 (-13) LTE 1/3/7/8/20
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Канада (IC)
Съдържа радиочестотен модул: IC: 5131A-LE910NAV2 или IC: 5131A-LE910SVV2
Този клас (А) цифрови апарати съответства на канадския ICES-003. Това устройство
съответства на RSS стандарта(ите), освобождаващи от изискването за лицензиране на
Министерството на промишлеността на Канада. Работата му съответства на следните две
условия:
(1) това устройство не трябва да причинява смущения, и
(2) това устройство трябва да може да приема всякакви смущения, включително смущенията,
които биха могли да причинят нежелано действие на устройството.
Cet appareil numérique de la classe (A) respect toutes les exigences de la norme NMB-003 du
Canada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
САЩ (FCC)
Съдържа радиочестотен модул: FCC ID: RI7LE910NAV2 или FCC ID: RI7LE910SVV2
Модификации, които не са изрично разрешени от тази компания, биха анулирали
разрешението на потребителя да използва това оборудване (FCC, част 15.21).
Оборудването е тествано, като е установена неговата съвместимост с ограниченията за
цифрово устройство клас „А“, в съответствие с част 15 от правилника на FCC. Тези
ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при
работа на оборудването, когато това става в търговска среда. Това оборудване генерира,
използва и може да излъчва високочестотна електромагнитна енергия и ако не е монтирано
правилно и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на
радиокомуникациите. Експлоатацията на това оборудване в населени участъци е вероятно да
предизвика неблагоприятни смущения, като в такива случаи от потребителя се изисква да
предприеме за своя сметка мерки, необходими за елиминиране на смущенията (FCC, част
15.105).
Регулаторни забележки по FCC/IC за радиочестотния модул Telit
Декларация за модификации
Не е разрешено от Telit да се правят каквито и да било промени или модификации на това
устройство от потребителя. Всички промени или модификации биха анулирали разрешението
на потребителя да използва оборудването.
Telit n'approuve aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature.
Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.
Декларация за смущения
Това устройство съответства на част 15 от FCC разпоредбите и RSS стандарта(ите),
освобождаващи от изискването за лицензиране на Министерството на промишлеността на
Канада. Работата му съответства на следните две условия: (1) това устройство не трябва да
причинява смущения, и (2) това устройство трябва да може да приема всякакви смущения,
включително смущенията, които биха могли да причинят нежелано действие на устройството.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil est
conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC pour un environnement non contrôlé.
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2.2 Общ преглед на продукта
ОПАСНОСТ
Химически или биологични рискове. Ако този инструмент се използва за следене
на процес на обработка и / или система за химическо захранване, за която има
регулаторни ограничения и изисквания за мониторинг, свързани с общественото
здраве, обществената безопасност, производство на храна или напитки или
преработка, отговорност на потребителя на този инструмент е да познава и спазва
приложимата нормативна уредба и да разполага с достатъчно и подходящи
механизми за съответствие с приложимите разпоредби в случай на неизправност
на инструмента.
SC4200c е 2-канален контролер за цифрови сензори. Направете справка с Фигура 1.
Контролерът се конфигурира и управлява със софтуер Mobile sensor management (MSM)
(Мобилно управление на сензора). MSM софтуерът е достъпен чрез уебприложение на
устройство, доставено от клиента, с интернет браузър, който се свързва към интернет.
Контролерът се свързва към MSM софтуера чрез клетъчна мрежа (опционална), WiFi мрежа
(опционална) или чрез LAN връзка. MSM софтуерът се нарича също „Облак“ в това
ръководство.
Забележка: Контролерът използва един ethernet порт за комуникация по Modbus TCP/IP полева шина с
PLC/SCADA. Направете справка с Modbus TCP/IP на страница 22.

Контролерът се предлага с опционални разширителни модули:
• Аналогови изходи от 4 – 20 mA – тези изходи обикновено се използват за аналогови сигнали
или за управление на други външни устройства.
Забележка: Само един модул може да се свърже.

• Profibus интерфейс – използва се за свързване на контролера към Profibus DP
(Децентрализирани периферни устройства) мрежа. PROFIBUS DP се използва за
управляване на сензори и задвижващи елементи посредством централизиран контролер
при производствени (промишлени) автоматизирани приложения.
• Аналогови входове от 4 - 20 mA – входящият модул от 4 - 20 mA позволява на контролера
да получава един външен аналогов сигнал (0 - 20 mA или 4 - 20 mA).

Забележка: Само две входящи устройства3 могат да бъдат свързани към контролера по едно и също
време. Направете справка с документацията за модула за допълнителна информация.

3

Входящите устройства са входящи модули за mA или цифрови сензори.
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Фигура 1 Общ преглед на продукта

1 Етикет за инсталация на модул

6 USB връзка

2 Светлинен индикатор за захранване

7 Капаче на USB портовете

3 SIM карта4

8 Електрически връзки и фитинги

4 Разширителен модул5

9 Капаче на слота за инсталация на модул

5 Допълнителни слотове на разширителния
модул

10 Високонапреженова бариера

2.2.1 Конектор за Claros (опционален)
Използвайте конектора за Claros, за да свържете контролери SC200 или SC1000, които не
разполагат с функционалност за Claros, към сървъра в облака на Claros.
Забележка: Корпусът на конектора за Claros е същият като корпуса на контролера SC4200c, но
контролерът за Claros няма същите функции като контролера SC4200c.

4
5

Зависи от конфигурацията на контролера. В клетъчните версии на контролера SIM картата
е фабрично поставена.
Зависи от конфигурацията на контролера.
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2.3 Компоненти на продукта
Проверете дали всички компоненти са получени. Направете справка с Фигура 2. Ако някои от
тях липсват или са повредени, се свържете незабавно с производителя или с търговския
представител.
Фигура 2 Компоненти на продукта

1 Контролер SC4200c

8 Плоска шайба, ¼-инча ИД (4 бр.)

2 Крепежни елементи за монтиране

9 Контрашайба, ¼-инча ИД (4 бр.)

3 Уплътнение за монтаж на панел, неопрен

10 Осигурителна шестостенна гайка с
шайба, M5 х 0,8 (4 бр.)

4 Уплътнение за изолиране на вибрациите
при монтаж на тръба

11 Винтове с лещовидни глави, M5 x 0,8 x
15 mm (4 бр.)

5 Шайба за изолиране на вибрациите при
монтаж на тръба (4x)

12 Винтове с лещовидни глави, M5 x 0,8 x
100 mm (4 бр.)7

6 Скоба за монтаж на тръба и на стена 6

13 Отвертка, накрайник, широк 2 mm

7 Монтажни крачета (вложки на монтажни
скоби) (2 бр.)

6
7

Скобата за монтиране на панела се предоставя като допълнителен аксесоар. Направете
справка с Резервни части и принадлежности на страница 46.
Използват се за инсталиране на тръби с регулируем диаметър.
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Раздел 3 Инсталиране
ОПАСНОСТ
Множество опасности. Задачите, описани в този раздел на документа, трябва да се
извършват само от квалифициран персонал.

3.1 Указания за инсталиране
ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар. Външно свързаните съоръжения трябва да имат оценка по
приложимите за страната стандарти за безопасност.

Забележка
Не монтирайте контролера в среда с разяждаща атмосфера без предпазен корпус.
Разяждащата атмосфера ще причини повреда на електронната верига и компонентите.

Забележка
Не инсталирайте контролера на открито в среда, в която има директно излагане на слънчева
светлина или ултравиолетово лъчение (UV), защото може да възникнат повреди в
контролера. Инсталирайте опционален екран за UV защита със сенник за предотвратяване
на повреди от излагане на UV лъчи, когато се монтира на открито на пряка слънчева
светлина.
Забележка: Уверете се, че Вашият ИТ отдел има разрешение за монтирането и въвеждането в
експлоатация на устройството. Не са необходими администраторски права. От имейл адреса „Noreply@hach.com“ се изпраща имейл за настройка, а от „donotreply@hach.com“ се изпращат уведомления
за системата, които са необходими за инсталацията. Добавете двата имейл адреса в списъка с
безопасни изпращачи, за да сте сигурни, че получавате имейли от тези изпращачи. Hach не изпраща
заявка за потвърждение, че изпращачът не е робот.

• Монтирайте контролера на място, където можете лесно да задействате устройството за
изключване на захранването.
• Прикрепете контролера изправен и в хоризонтално положение към плоска, вертикална
повърхност.
• Като алтернатива прикрепете инструмента към панел, вертикален или хоризонтален стълб.
• Уверете се, че устройството е на място, където има достатъчно разстояние около него, за
да направите връзките и за задачи за техническа поддръжка.
• Проверете дали има най-малко 16 cm (6,30 in.) разстояние за отваряне на вратата на
корпуса.
• Монтирайте инструмента на място с минимални вибрации.
• При всички видове инсталация се препоръчва използване на опционалния държач за
мобилни телефони.
• Опционалният сенник или екран за защита от UV със сенник се препоръчват за всички
инсталации на открито.
• Осигурете защита за компютри или друго свързано оборудване, което може да не разполага
с еквивалентен екологичен рейтинг на базата на рейтинга на корпуса на оборудването.
• Спазвайте указания екологичен рейтинг от вътрешната страна на панелите за инсталации с
монтаж на панел.
• Уверете се, че максималната номинална мощност е правилна за околната температура.
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3.2 Механично монтиране
3.2.1 Прикрепване на инструмента към стена
Прикрепете контролера изправен и в хоризонтално положение към плоска вертикална
повърхност. Уверете се, че приспособлението за стенно монтиране може да издържи товар,
4 пъти по-голям от теглото на оборудването. Направете справка с илюстрираните стъпки във
Фигура 3 и Компоненти на продукта на страница 10 за необходимите крепежни елементи за
монтиране.
Фигура 3 Монтиране на стена

3.2.2 Прикрепване на инструмента към стълб
Прикрепете контролера изправен на стълб или тръба (хоризонтална или вертикална). Уверете
се, че диаметърът на тръбата е от 19 до 65 mm (от 0,75 до 2,5 in.) Направете справка с
илюстрираните стъпки във Фигура 4 и Компоненти на продукта на страница 10 за
необходимите крепежни елементи за монтиране.
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Фигура 4 Монтаж на стълб

3.2.3 Инсталиране на инструмента в панел
За инсталиране в панел е необходим правоъгълен отвор. Използвайте доставените
уплътнения за монтиране на панел като шаблон за отрязване на отвора в панела. Можете да
използвате шаблона изправен вертикално за вертикално инсталиране на контролера.
Направете справка с Фигура 5.
Забележка: Ако използвате скобата (опционална) за монтиране на панела, пъхнете контролера в
отвора на панела, след което плъзнете скобата над контролера на задната част на панела.
Използвайте четирите 15-милиметрови винтове с цилиндрични глави (включени) за прикачване на
скобата към контролера и прикрепяне на контролера към панела.
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Фигура 5 Размери на панелно окачване

3.3 Електрическа инсталация
3.3.1 Електрически конектори и фитинги
Фигура 6 показва електрическите конектори и фитинги на инструмента. За да запазите
екологичния рейтинг на корпуса, се уверете, че има пробка във фитингите за еластичните
муфи, които не се използват, и има капаче на неизползваните конектори.
Забележка: Контролерът се доставя без монтирани фитинги за еластични муфи. Потребителят
трябва да заяви необходимите еластични муфи.

Фигура 6 Електрически конектори и фитинги

1 Фитинг за еластична муфа за реле

5 Цифров SC конектор: сензор 1 (Канал 1)

2 Фитинг за еластична муфа за модули

6 Цифров SC конектор: сензор 2 (Канал 2)

3 Ethernet конектор за комуникация по
TCP/IP полева шина8

7 Захранващ кабел (или втулка за
изолационна тръба) 10

4 Ethernet конектор за LAN връзка9
8
9
10

Променете конфигурацията на конектора за мрежово споделяне и споделете интернет
връзката между контролерите. Направете справка с Споделяне на LAN на страница 34.
Конекторът, който се използва за осигуряване на достъп до интернет към контролера през
интернет мрежа на клиента.
Захранващият кабел е фабрично инсталиран в зависимост от конфигурацията на
контролера.
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3.3.1.1 Конектор за Claros – електрически конектори и фитинги
Фигура 6 на страница 14 показва електрическите конектори и фитинги на конектора за Claros.
За да запазите екологичната класификация на корпуса, се уверете, че има пробка във
фитингите за еластичните муфи, които не се използват, и че има капаче върху неизползваните
конектори.
Забележка: Конекторът за Claros се доставя без монтирани фитинги за еластични муфи.
Потребителят трябва да заяви необходимите еластични муфи.

Фигура 7 Електрически конектори и фитинги на конектор за Claros

1 Фитинг за еластична муфа за реле

5 Цифров SC конектор за контролери
SC200 или SC1000

2 Фитинг за еластична муфа за модули

6 Не се използва

3 Ethernet конектор за споделяне на
достъпа до интернет с други контролери.
Направете справка с Споделяне на LAN
на страница 34.

7 Захранващ кабел (или втулка за
изолационна тръба)12

4 Ethernet конектор за LAN връзка11

3.3.2 Съображения, свързани с (ESD) електростатичния разряд

Забележка
Опасност от повреда на инструмента. Чувствителните вътрешни електронни
компоненти могат да се повредят от статичното електричество, което да доведе до
влошаването на характеристиките или до евентуална повреда.
С цел да предотвратите ESD повреда на инструмента, разгледайте стъпките, представени в
тази процедура.
• Докоснете заземена метална повърхност, например корпуса на инструмент, метален
проводник или тръба с цел освобождаване на статичното електричество от тялото.
• Избягвайте прекомерно движение. Транспортирайте компоненти, чувствителни към
статично електричество в антистатични контейнери или пакети.
• Носете каишка за китката, свързана с кабел към заземена връзка.
• Носете на място без чувствителност към статично електричество с антистатични подови
подложки и работни подложки.

11
12

Конекторът, който се използва за осигуряване на достъп до интернет към контролера през
интернет мрежа на клиента.
Захранващият кабел е фабрично монтиран на базата на конфигурацията на конектора за
Claros.
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3.3.3 Връзки към захранването

ОПАСНОСТ
Множество опасности. Задачите, описани в този раздел на документа, трябва да се
извършват само от квалифициран персонал.

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар по потребителя. Винаги изключвайте захранването на
инструмента преди изграждане на електрически връзки.
Ако контролерът няма инсталиран захранващ кабел, свържете захранване с изолационна
тръба или захранващ кабел. Направете справка с разделите по-долу, за да свържете
захранване с изолационна тръба или захранващ кабел.
3.3.3.1 Отворете капака на контролера
Отворете капака на контролера, за да получите достъп до връзките на проводниците.
Направете справка с Фигура 8.
Фигура 8 Отворете контролера

3.3.3.2 Отстранете високонапреженовата бариера
Високонапреженовото опроводяване на контролера се намира зад високонапреженовата
бариера в корпуса му. Не отстранявайте бариерата при включено към контролера захранване.
Уверете се, че бариерата е инсталирана преди включването на захранването към контролера.
Отстранете високонапреженовата бариера, за да получите достъп до високонапреженовите
проводници. Направете справка с Фигура 9.
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Фигура 9 Високонапреженова бариера

3.3.3.3 Опроводяване за захранването

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар по потребителя. Необходима е връзка със защитно
заземяване (PE).

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар и пожар. При монтаж на тръбопровод задължително
идентифицирайте точно местния изключвател.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар. Ако това оборудване се използва на открито или на
потенциално мокри места, трябва да се използва устройство за изключване при
късо съединение за свързване на оборудването към мрежовия захранващ
източник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар. Средствата за локално изключване трябва да изключат
всички проводници, носещи електрически ток. Мрежовото захранване трябва да
поддържа полярността на захранването. Конекторът с възможност за разделяне е
средството за изключване за свързано с кабел оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар и пожар. Уверете се, че предоставеният от потребителя
кабел и незаключващата се букса отговарят на валидните за съответната страна
изисквания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.

Забележка
Монтирайте устройството на място и в положение, които осигуряват лесен достъп за
изключване на устройството и за работата му.
Подаване на захранване към инструмента с изолационна тръба или захранващ кабел. Уверете
се, че в захранващата линия има монтиран прекъсвач с достатъчен капацитет на ток.
Размерът на прекъсвача се базира на размера на проводника, използван за монтажа.
За монтиране с изолационна тръба:
• Монтирайте локален изключвател за инструмента в рамките на 3 m (10 ft) от инструмента.
Поставете етикет върху изключвателя, който го идентифицира като главно устройство за
изключване за инструмента.
• С номинален капацитет от най-малко 90°C (194°F) и приложимо за средата на монтаж
• За постоянни съединения използвайте само твърди проводници. Използвайте размери на
кабелите между 0,75 до 1,5 mm2 (от 18 до 16 AWG). Краят на гъвкавите проводници трябва
да има гофриран уплътнителен пръстен или клема тип щифт.
• Свържете оборудване в съответствие с местните, щатските или националните електрически
кодекси.
• Свържете изолационната тръба чрез втулка на изолационна тръба, която я придържа
здраво и уплътнява корпуса при затягане.
• Ако се използва метална изолационна тръба, се уверете, че втулката на изолационната
тръба е затегната, така че втулката на изолационната тръба да свързва металната
изолационна тръба към защитно заземяване.
За монтиране със захранващ кабел се уверете, че той е:
•
•
•
•

С дължина по-малко от 3 m (10 ft)
С достатъчен номинален капацитет за напрежението на захранването и тока.
С номинален капацитет от най-малко 90°C (194°F) и приложимо за средата на монтаж
Не по-малко от 0,75 mm2 (18 AWG) със съответни цветове на изолацията за изискванията
на местните кодекси. Краят на гъвкавите проводници трябва да има гофриран уплътнителен
пръстен или клема тип щифт.
• Захранващ кабел с трипътен щепсел (със заземяване), който е приложим за връзката на
захранването
• Свързан чрез кабелно уплътнение (еластична муфа), което придържа здраво захранващия
кабел и уплътнява корпуса при затягане
• Не разполага със заключващо устройство на щепсела
3.3.3.4 Свързване на изолационна тръба или захранващ кабел

Забележка
Производителят препоръчва употребата на електрически компоненти, доставени от
производителя, като захранващ кабел, конектори и фитинги за еластични муфи.

Забележка
Уверете се, че обвивката на кабела преминава през вътрешната страна на корпуса
за запазване на екологичния рейтинг на корпуса.
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Контролерът може да се опроводи за линейно захранване чрез твърда връзка в изолационна
тръба или със захранващ кабел. Независимо от използвания начин на опроводяване връзките
са изведени на едни и същи клеми.
Щепселът на захранващия кабел се използва за включване и изключване на захранването на
контролера. При монтиране в изолационна тръба монтираният локален изключвател се
използва за включване и изключване на захранването към контролера.
Направете справка с Фигура 10 и Таблица 3 за свързване на изолационна тръба или
захранващ кабел. Поставете всеки проводник в съответната клема и се уверете, че
изолацията е срещу конектора, без да се вижда жилото на проводника. След като го
поставите, дръпнете внимателно, за да се уверите, че сте установили сигурна връзка. Ако е
необходимо, отстранете конектора от PCBA за по-лесно опроводяване на клемите.
Забележка: Уверете се, че всички кабели са под отпечатаната гранична линия за кабелите на PCBA, за
да се предотвратят смущения с високонапреженовата бариера. Направете справка с Фигура 10.

Фигура 10 Свързване на изолационна тръба или захранващ кабел

1 Променливотокова захранваща клема

3 Предпазно заземяване

2 Граница на кабела: не поставяйте кабели
над линията.

4 Втулка за изолационна тръба (или фитинг
за еластична муфа за захранващия кабел)

Таблица 3 Информация за опроводяване – променливотоково захранване
Клема

Описание

Цвят – Северна Америка

Цвят – ЕС

L

Горещо (линия 1)

Черно

Кафяво

N

Неутрално (N)

Бяло

Синьо

Предпазно заземяване

Зелено

Зелено с жълта лента
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3.3.4 Свързване на високонапреженови релета

ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар по потребителя. Винаги изключвайте захранването на
инструмента преди изграждане на електрически връзки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар. Захранващите и релейните изводи са конструирани
за терминиране само с един проводник. Не използвайте повече от един проводник
при всеки извод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар. Не включвайте последователно общите връзки на релета или
съединителни проводници от захранващите връзки в инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.

ВНИМАНИЕ
Опасност от пожар. Релейните товари трябва да бъдат съпротивителни. Винаги
ограничавайте тока към релетата с външен предпазител или прекъсвач. Спазвайте
номиналните стойности за релетата в раздела "Спецификации".

Забележка
Уверете се, че обвивката на кабела преминава през вътрешната страна на корпуса
за запазване на екологичния рейтинг на корпуса.
Инструментът има две незахранени релета, всяко с еднополюсен превключващ контакт. Всяко
реле променя състоянието си, когато настъпи избраното състояние за задействане за релето.
Клемите на релето са разположени зад високонапреженова бариера в корпуса на контролера.
Не отстранявайте бариерата при включено захранване към клемите на релето. Не включвайте
захранване към клемите на релето, когато бариерата не е инсталирана.
Свържете всяко реле към контролно устройство или алармено устройство според
необходимостта. Направете справка с Фигура 11 и Таблица 4 за свързване на релетата.
Използвайте софтуера MSM за конфигуриране на условието за задействане за всяко реле.
Направете справка със Спецификации на страница 3 за спецификациите на релето. Релетата
са изолирани едно от друго и нисковолтовата входяща/изходяща верига.
Проводниците за захранването и релейните конектори трябва да имат максимално сечение
(дебелина) от 1,5 mm2 (16 AWG). Клемите на релетата приемат проводник с от 0,75 до
1.5 mm2 (от 18 до 16 AWG) (определя се от приложения товар). Използвайте проводник с
изолация с номинална стойност от 300 V променлив ток или по-висока. Поставете всеки
проводник в съответната клема и се уверете, че изолацията е срещу конектора, без да се
вижда жилото на проводника. След като го поставите, дръпнете внимателно, за да се уверите,
че сте установили сигурна връзка. Ако е необходимо, отстранете конектора от PCBA за полесно опроводяване на клемите. Краят на гъвкавите проводници трябва да има гофриран
уплътнителен пръстен или клема тип щифт.
Забележка: Уверете се, че всички кабели са под отпечатаната гранична линия за кабелите на PCBA, за
да се предотвратят смущения с високонапреженовата бариера.
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Токът към релейните контакти трябва да бъде 5 A (само резистивен товар), 1250 VA 125 W
(само резистивен товар) или по-малък. Уверете се, че разполагате с втори превключвател за
локално отстраняване на захранване от релета в случай на авария или за поддръжка.
Използвайте релетата само при високо напрежение (по-голямо от 30 V-RMS и 42,2 V-PEAK
или 60 V постоянен ток). Максималното превключващо напрежение е 250 V променлив ток Не
конфигурирайте комбинация от високо и ниско напрежение.
Връзките на клемите на релетата към веригата на мрежово захранване при приложения с
постоянна връзка трябва да имат изолация с минимална номинална стойност от 300 V, 90°C
(194°F). Клемите, свързани към веригата на мрежово захранване при връзка чрез захранващ
кабел, трябва да бъдат двойно изолирани и с номинална стойност от 300 V, 90°C (194°F) и на
вътрешното, и на външното изолационно ниво.
Фигура 11 Свързване на релетата

Таблица 4 Информация за опроводяване – релета
Клема

Описание

Клема

Описание

1

Реле 2, NC

4

Реле 1, NC

2

Реле 2, общо

5

Реле 1, общо

3

Реле 2, NO

6

Реле 1, NO

NC = обикновено затворено; NO = обикновено отворено

3.3.5 Инсталиране на разширителен модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.
За контролера се предлагат разширителни модули с аналогови изходи и Profibus комуникация.
Направете справка с доставяната с модула документация за допълнителна информация.
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3.3.6 Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP е стандарт за комуникация в промишлени приложения. Протоколът Modbus
TCP/IP свързва компютри към измервателни и контролни системи, които използват TCP/IP
протокол за пренос на данни. Този тип пренос на данни е известен като комуникация тип
„машина-машина“ (M2M).
Контролерът е фабрично конфигуриран за интегриране директно в системи с програмируем
логически контролер (PLC). Системите с PLC записват и обработват измерените от
контролера данни. Анализът на данните и процедурите, които се изпълняват в зависимост от
резултатите, се програмират в системата с PLC.
Използвайте ethernet конектора за комуникация по TCP/IP полева шина за свързване на
контролера към система с PLC. Направете справка с Фигура 6 на страница 14. Когато
контролерът се конфигурира, за да споделя LAN, той не може да се свърже към Modbuts
TCP/IP. Уверете се, че сте дезактивирали настройката за споделяне на интернет, и
конфигурирайте ethernet порта за адаптиране на IP адреса на подчинения Modbus TPC към
конфигурацията на подмрежата на PLC IP. Направете справка с LAN свързване
на страница 33. Връзка Claros™ е необходима за конфигуриране на схемата на Modbus TCP.
Даден контролер с мобилна интернет връзка може да се свърже към Modbus TCP/IP и да
сподели интернет връзката чрез LAN. Направете справка с Фигура 12.
Забележка: Уверете се, че главното устройство на Modbus TCP и един от контролерите са в
подмрежа с един и същ IP.

Фигура 12 Схема на свързване

1 Система с PLC

3 Контролер, споделящ мрежова връзка

2 Контролер с мобилна връзка

3.4 Затваряне на капака
ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар по потребителя. Високоволтовите кабели за контролера се
свързват зад високоволтовата бариера в корпуса му. Бариерата трябва да остане
на мястото си, с изключение на случаите, когато се монтират модули или когато
квалифициран монтажен техник поставя захранващи кабели, релета или аналогови
и мрежови карти.

Забележка
Затворете капака на контролера и се уверете, че винтовете на капака са затегнати за
запазване на екологичния рейтинг на корпуса.
След като се свърже захранването, монтирайте високонапреженовата бариера. Уверете се, че
високонапреженовата бариера е правилно поставена във водачите на корпуса и фиксирана
към главния PCBA. Уверете се, че долната част на високонапреженовата бариера (меки
гумени ръбове) е правилно монтирана и няма деформация. Направете справка с Фигура 13.
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Затворете капака на контролера. Затегнете винтовете на капака с въртящ момент от 2 Nm
(17.70 lbf-in). Направете справка с Фигура 8 на страница 16.
Фигура 13 Поставете високоволтовата бариера

3.5 Свързване на цифров сензор sc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.
Можете да свържете към контролера цифров сензор sc, като използвате фитинга с клавиш за
бързо свързване. Направете справка с Фигура 6 на страница 14 и Фигура 14. Цифровият
сензор може да бъде свързан при включени или изключен контролер.
Контролерът автоматично открива свързаните сензори. Светодиодният индикатор за
състоянието на сензора на предния панел премигва в синьо по време на процедурата на
свързване. Когато светлинният индикатор остане с постоянна светлина, свързването със
сензора е правилно. Направете справка с Потребителски интерфейс на страница 25.
Използвайте мобилното приложение за конфигуриране и работа със свързаните сензори.
Запазете капачето на конектора, за да уплътните с него отвора му, когато датчикът трябва да
бъде изваден.
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Фигура 14 Бързо свързване на цифров сензор

3.6 Свързване на конектора за Claros и контролера SC200
Елементи, с които да се снабдите:
• Конектор за Claros
• Конектор за отдалечено обслужване за контролера SC20013
• Алтернативна предпазна бариера за високо напрежение за контролер SC200 (опционална)
1. Отстранете захранването от конектора за Claros и контролера.
2. Свържете свързващия кабел към конектора за Claros. Направете справка с Конектор за
Claros – електрически конектори и фитинги на страница 15.
3. Поставете другия край на свързващия кабел през наличен отвор в контролера SC200.
Задръжте кабела с фитинг за еластични муфи. Направете справка с документацията на
контролера SC200.
Забележка: Ако всички три конектора в предния ред на контролера вече се използват, използвайте
отвора в задната лява част на контролера. Подменете бариерата за високо напрежение с
алтернативната бариера за високо напрежение. Монтирайте свързващия кабел през долния ляв
отвор на алтернативната бариера за високо напрежение.

4. Свържете предоставената платка на конектора за Claros към връзката на сервизния кабел
във вратата на контролера. Уверете се, че всички щифтове са свързани.
5. Свържете свързващия кабел към платката на конектора за Claros.
6. Осигурете захранване към конектора за Claros и контролера.
7. Конфигурирайте конектора за Claros в Claros.

3.7 Свързване на конектора за Claros и контролера SC1000
Елементи, с които да се снабдите:
• Конектор за Claros
• Конектор за отдалечено обслужване за контролер SC100014
1. Отстранете захранването от конектора за Claros и контролера.
2. Свържете свързващия кабел към конектора за Claros. Направете справка с Конектор за
Claros – електрически конектори и фитинги на страница 15.
3. Свържете другия край на свързващия кабел към конектора на мрежовия интерфейс на
контролера SC1000. Направете справка с документацията на контролера SC1000.
4. Осигурете захранване към конектора за Claros и контролера.
Контролерът SC1000 показва конектора за Claros като ново устройство.
13
14

Включва свързващ кабел и платката на конектора за Claros.
Включва свързващ кабел.
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5. Осъществете достъп до контролера SC1000 през уеббраузър. Направете справка с
документацията на контролера SC1000.
Конекторът за Claros се показва в изгледа за измерване.
6. Изберете менюто на конектора за Claros и отидете на CLAROS DEVICES (УСТРОЙСТВА
CLAROS).
7. Изберете устройствата, които ще бъдат налични в Claros, след което натиснете OK.
8. Изчакайте 30 секунди15 минимум. Избраните устройства се показват като измервания на
конектора за Claros и са налични в Claros.
9. Конфигурирайте конектора за Claros в Claros.

Раздел 4 Потребителски интерфейс
Цифровата клавиатура има икони на контролера, светодиодни индикатор за състоянието на
сензора и два бутона за канали. Направете справка с Фигура 15.
Фигура 15 Изглед на клавиатурата и предния панел

1 Икони на контролера

4 Бутон за канал 2 – поставя всички изходи
на канала в режим на задържане.

2 Светодиоден индикатор за състоянието
на сензора за канал 1

5 Светодиоден индикатор за състоянието
на сензора за канал 2

3 Бутон за канал 1 – поставя всички изходи
на канала в режим на задържане.
На предния панел има икони най-горе, които показват състоянието на контролера. Направете
справка с Таблица 5.
Светодиодният индикатор за състоянието на сензора показва състоянието на всеки сензор.
Направете справка с Таблица 6. Направете справка с Отстраняване на неизправности
на страница 43, за да откриете възможните причини и решения за обичайни проблеми.

15

Времето на изчакване се увеличава с приблизително 15 секунди за всеки свързан сензор.
Например 30 секунди за 1 сензор и 2 минути за 7 сензора.
български 25

Таблица 5 Описания на икони
Икона

Описание

Състояние

Сила на 3G/4G
сигнала

Никоя чертичка не свети: няма сигнал
Всички светят: най-добър сигнал

Връзка с облака
(MSM)

Не свети: няма интернет връзка
Свети в червено: правилна интернет връзка, но
неправилна връзка с облака.
Свети в синьо: правилна връзка с облака. Контролер,
свързан към MSM.
Премигва в синьо: свързване към облака

USB връзка

Не свети: няма свързано USB флаш устройство
Свети в синьо: има свързано USB флаш устройство
Премигва в синьо: прехвърляне на данни

WiFi връзка

Изкл.: без WiFi връзка
Вкл. синьо: контролерът е свързан към WiFi точка за
достъп.

Таблица 6 Описания на светодиодните индикатор за състоянието на сензора
Състояние на светодиодния
индикатор

Описание

Свети в синьо

Сензорът е в експлоатация без никакви предупреждения,
грешки или напомняния.

Премигва в синьо

Връзката на сензора с облака се установява.

Свети в кехлибарено

Сензорът е в експлоатация с активни предупреждения
или напомняния.

Премигва в кехлибарено
(1 канал)

Изходите на канала са в режим на задържане.

Премигва в кехлибарено
(2 канал)

Каналите на двата сензора са в режим на задържане или
няма свързани сензори на двата канала.

Свети в червено

Стойността от измерването не е правилна поради грешка
в сензора.

Премигва в червено

Проблем с връзката на сензора16
Видът на сензора не се поддържа от облака.

Не свети

Няма свързан сензор (ако сензорът на другия канал е
свързан)

4.1 Потребителски интерфейс и навигация – мобилно устройство/компютър
След успешно влизане се показва началната страница My dashboard (Моето табло).
Натиснете Devices (Устройства), за да стартирате приложението MSM. Направете справка с
Таблица 8. Натиснете , за да отворите главното меню. Направете справка с Таблица 7.

16

Уверете се, че в контролера са инсталирани само два сензора. Направете справка с
Отстраняване на неизправности на страница 43.
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Таблица 7 Главно меню
Знак Дисплей

Описание

Admin
(Администратор)

Basic
(Базов)

My dashboard
(Моето табло)

Отваря се началната
страница.

X

X

Devices
(Устройства)

Показва се списъкът с
устройства за INSTRUMENT
MANAGEMENT
(УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНСТРУМЕНТИ).

X

X

Data (Данни)

Опционално: показва DATA
MANAGEMENT COLLECT
(СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ДАННИ), GRAPHS
(ГРАФИКИ) и
SPREADSHEETS
(ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ).

X

X

Manage
(Управляване)

Добавя нови потребители и
роли. Направете справка с
Добавяне на нов потребител
на страница 36.
Опционално за DATA
MANAGEMENT: PLANT
SETUP (УПРАВЛЕНИЕ НА
ДАННИ: НАСТРОЙКА НА
СЪОРЪЖЕНИЕ)

X

User profile
(Профил на
потребителя)

Показва името и имейла на
текущия потребител.

X

X

Logout (Излизане
от системата)

Излиза от MSM приложението.

X

X

Таблица 8 Страници на устройството
Списък с устройства

Страница с подробности за устройството
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4.1.1 Списък на уведомленията
Съобщение Описание
Съобщението за грешка показва
спешно известие, което се
нуждае от незабавно внимание.

Действие
1. Натиснете лентата, за да се покаже
съобщението за грешка.
2. Ако е показано, натиснете , за да
отворите работен процес.

Показва съобщението за грешка. Направете справка с ръководство за
потребителя на устройството относно
информация, свързана с отстраняването на
неизправности.
Предупредителното съобщение
показва известие за
информиране относно
предстояща поддръжка.

1. Натиснете лентата, за да се покаже
предупредителното съобщение.
2. Ако е показано, натиснете , за да
отворите работен процес.

Показва предупредителното
съобщение.

Направете справка с ръководство за
потребителя на устройството относно
информация, свързана с отстраняването на
неизправности.

Уведомлението показва
състояние на изчакване, напр.
оставащо време за изчакване
или че друг потребител работи в
момента по работен процес по
поддръжката.

Натиснете лентата, за да се покаже
уведомлението.

Отваря работен процес за
извършване на задача по
поддръжката.

Натиснете иконата, за да преминете
незабавно към следващата стъпка.
Следвайте работния процес, за да
завършите задача по поддръжката.

Показва, че устройството е в
състояние на изчакване.

Изчакайте, докато се извърши
автоматичното действие или докато другият
потребител завърши задачата.

Показва, че са налични
лабораторни стойности.

Натиснете иконата, за да завършите
работния процес.

Връща се към предходния екран. Натиснете иконата, за да се върнете към
предходния екран.
Излиза от работния процес или
Натиснете иконата, за да се върнете към
задачата за поддръжка и се
списъка с устройства. След това
връща към списъка с устройства. устройството е отключено и други
потребители могат да имат достъп до него.

4.1.2 Контролни функции за устройства
Когато е въведено меню на устройството (напр. задача за калибриране или поддръжка),
устройството е заключено за други потребители.
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За да излезете от менюто на устройството, натиснете или . Натиснете , за да се върнете
към предходния екран. Натиснете , за да излезете от менюто и да се върнете към списъка с
устройства.
Ако е въведена задача за поддръжка, следвайте задачата с Continue (Продължаване) или .
За да излезете от работния процес и да се върнете към списъка с устройства, натиснете
Cancel (Отмяна) или . Натиснете , за да се върнете към предходния екран в работния
процес.
Когато сте в задача по поддръжка, устройството остава заключено за други потребители и
от главното меню.
работата може да бъде изоставена, ако се натисне

4.2 Конектор за Claros – потребителски интерфейс
На клавиатурата на конектора за Claros има икони, светодиоди за състояние и два бутона.
Направете справка с Фигура 16.
Фигура 16 Клавиатура на конектора за Claros

1 Икони на конектора за Claros

4 Бутон 2 – влизане в менюто на Claros като
локален потребител.

2 Светодиод за състояние 1

5 Светодиод за състояние 2

3 Бутон 1 – влизане в менюто на Claros като
локален потребител.
На предния панел има икони в най-горната част, които показват състоянието на конектора за
Claros. Направете справка с Таблица 9.
Светодиодът за състояние показва състоянието на конектора за Claros. Двата светодиода
светват едновременно. Направете справка с Таблица 10.
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Таблица 9 Описания на икони
Икона

Описание

Състояние

Сила на 3G/4G
сигнала

Всички не светят: няма сигнал
Всички светят: най-добър сигнал

Връзка с облака
(MSM)

Не свети: няма интернет връзка
Свети в червено: правилна интернет връзка, но неправилна
връзка с облака.
Свети в синьо: правилна връзка с облака. Контролер,
свързан към MSM.
Премигва в синьо: свързване към облака

USB връзка

Не свети: няма свързано USB флаш устройство
Свети в синьо: има свързано USB флаш устройство
Премигва в синьо: прехвърляне на данни

WiFi връзка

Не свети: няма WiFi връзка
Свети в синьо: контролерът е свързан към WiFi точка за
достъп.

Таблица 10 Описания на светодиодните индикатор за състоянието на сензора
Състояние на светодиодния
индикатор

Описание

Свети в синьо

Конекторът за Claros е в експлоатация без никакви
предупреждения, грешки или напомняния.

Свети в червено

Потребител е влязъл в менюто на устройство чрез сървъра
на Claros.

Свети в оранжево

Локален потребител е натиснал един от двата бутона на
конектора за Claros. Всички устройства, свързани към
системата, са заключени за потребителя чрез сървъра на
Claros. Натиснете бутон отново, за да отключите
устройството.

Не свети

Конекторът за Claros не е снабден с електричество.

Раздел 5 Стартиране
Свържете захранващия кабел към заземен защитен електрически контакт или настройте
прекъсвача за контролера на включен.

5.1 Приложение за уебсървър
Контролерът има приложение за уебсървър, което дава достъп до конфигурацията и
функциите за диагностика. Свържете контролера към компютър или лаптоп, за да работите с
приложението за уебсървър.
Забележка: Ако предоставената SIM карта се използва със закупени планове за пренос на данни,
достъп до приложението за уебсървър не е необходим.

5.1.1 Свързване на контролера към компютър или лаптоп
Свържете контролера към компютър или лаптоп с операционна система Microsoft Windows.
Забележка: Уверете се, че компютърът или лаптопът не са свързани към LAN.
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Елементи за осигуряване:
• Компютър или лаптоп
• USB Ethernet адаптер
• RJ45 Ethernet кабел
1. Свържете Ethernet кабела към компютъра. Направете справка с Фигура 17.
2. Свържете другия край на Ethernet кабела към USB Ethernet адаптера.
3. Свържете USB Ethernet адаптера към USB порта на контролера.
Фигура 17 Свързване на USB Ethernet адаптер

5.1.2 Конфигуриране на IP адреса на компютъра
Изпълнете стъпките, които следват, за да промените IP адреса в Microsoft Windows на
компютъра или лаптопа ви.
Забележка: Потребителят трябва да има администраторски права за Windows на компютъра, за да
променя настройките на Windows.

1. Отидете на Control Panel (Контролен панел) > Network and Internet (Мрежи и интернет) >
Network and Sharing center (Център за мрежи и споделяне), след това изберете Change
adapter settings (Промяна на настройките на адаптера).
2. Щракнете с десен бутон на мишката върху Local Area Connection (Локална връзка), след
това изберете Properties (Свойства).
3. Маркирайте Internet Protocol Version 4 (Интернет протокол, версия 4) (TCP/IPv4), след което
изберете Properties (Свойства).
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4. Изберете Use the following IP address (Използване на следния IP адрес). Въведете
настройките, които следват.
Опция

Описание

IP адрес

192 . 168 . 165 . 1

Маска на подмрежа

255 . 255 . 255 . 0

Шлюз по подразбиране

празно

Забележка: Запишете първоначалните стойности, за да върнете обратно стойностите след
конфигурирането.

5. Изберете OK, за да потвърдите настройките.
Забележка: Променете настройките към първоначалните стойности, когато конфигурирането
завърши.

6. Отворете уеббраузъра на компютъра. Въведете IP адреса, който следва, за да се
свържете към SC4200c контролера.
„http://192.168.165.30“

5.1.3 Използване на приложението за уебсървър
1. Изберете меню Modem (Модем) за конфигуриране на модема.
2. Изберете меню Ethernet за конфигуриране на Ethernet интерфейса, за да получите достъп
до интернет и до MSM.
3. Изберете Maintenance (Поддръжка) и изберете опция.
Опция

Описание

Network status
(Мрежово състояние)

Показва настройките на мрежовите интерфейси на контролера,
използвани за достъп до MSM. Показва отчет за свързаност и
възможни решения за проблеми със свързаността.
• Интернет връзка – показва статуса на връзка на интернет и
на клиент.
• LAN връзка – показва статуса на кабелна връзка. Показва
данните за MAC и IP адрес. Показва статуса на комутатора
(ethernet порт за мрежово споделяне).
• Безжична връзка
• WiFi връзка – показва статуса на връзка на донгъла и
силата на сигнала. Показва името и IP адреса на мрежата,
както и данни за маска на подмрежата.
• Мобилна връзка – показва статуса на връзка на модем и
SIM и силата на сигнала. Показва името на доставчика.
Показва статуса за роуминг и APN (настройки на модема).
Показва статуса на интернет връзката (предаване на
данни и ограничение на данни).

SC device list (Списък
на SC устройства)

Показва състоянието на MSM свързаността за разширителните
модули, сензорите и контролера.
• Контролер – показва името на контролера, ИД на контролера
и данни за условие за свързаност в облака.
• Модули – показва името на модула, ИД на модула и данни
за условие за свързаност в облака.
• Модули – показва името на сензора, ИД на сензора и данни
за условие за свързаност в облака.

32 български

Опция

Описание

Versions (Версии)

Показва софтуерната версия на контролера.

Logs and History
(Регистри и история)

Показва данните за предходни периоди (напр. конфигурация и
регистър на събитията) на контролера.

Restart (Рестартиране)

Изключва и след това включва контролера.

Factory reset
(Възстановяване на
фабрични настройки)

Възстановява фабричните настройки на историята на
контролера, модема и Ethernet конфигурациите.

5.2 Свързване на инструмента към мрежа
Инструментът трябва да се свърже към мрежа с интернет свързаност за целите на
конфигурирането и работата. В зависимост от версията контролерът се свързва към интернет
чрез клетъчна мрежа, WiFi мрежа или LAN връзка.

5.2.1 LAN свързване
Инструментът е фабрично конфигуриран с две подмрежи. Тази конфигурация използва два
ethernet порта отделно, един за интернет достъп и един за комуникация по TCP/IP полева
шина с PLC/SCADA. За промяна на конфигурацията на Ethernet порта и използване на порта
за мрежово споделяне направете справка със Споделяне на LAN на страница 34.
1. Използвайте ethernet кабел, осигурен от потребителя (M12 до RJ45), за свързване на
контролера към устройство с интернет връзка. Направете справка с Електрически
конектори и фитинги на страница 14.
Забележка: Свържете ethernet кабела към десния ethernet конектор.

2. Свържете контролера към компютър или лаптоп. Отворете приложението за уебсървър.
Направете справка с Приложение за уебсървър на страница 30.
3. Отидете на страницата за конфигуриране на Ethernet и конфигурирайте LAN свързването.
Забележка: За изпълнение на това конфигуриране не е необходима интернет връзка.

4. Отворете уеббраузъра на компютъра. Въведете IP адреса, който следва, за свързване към
SC4200c контролера: „http://192.168.165.30“
5. Изберете меню Ethernet.
a. Ако клиентската мрежа поддържа Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол за
динамично конфигуриране на хостове) (DHCP), използвайте настройката Obtain an IP
address automatically (Автоматично получаване на IP адрес).
b. Ако клиентската мрежа не поддържа DHCP, използвайте настройката Use the following
IP address (Използване на следния IP адрес) и завършете настройките с
предоставените от мрежовия администратор IP адреси.
Контролерът е фабрично конфигуриран с две различни подмрежи на Ethernet портовете:
• Порт 1 (fec0): Ethernet интерфейс за LAN свързването с динамичен IP адрес (по
подразбиране)
• Порт 2 (fec1): Ethernet интерфейс за Ethernet полева шина със статичен IP адрес
192.168.165.20 (по подразбиране)
Забележка: Уверете се, че за настройката за споделяне на мрежовата връзка е дезактивирано
използването на ethernet порта за комуникация по Modbus TCP/IP. Конфигурирайте параметрите
на ethernet порта, за да ги адаптирате към конфигурацията на главния Modbus TCP/IP (PLC).

6. Изберете правилната настройка за IP (динамичен или статичен). Ако е необходимо,
въведете правилните настройки в зависимост от мрежовата топология: IP адрес, маска на
подмрежа и шлюз по подразбиране.
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7. Изберете Network connection sharing (Споделяне на мрежова връзка), за да споделите
интернет връзката на инструмента с другите контролери.
Забележка: Когато тази настройка се избере, двата порта се превключват заедно и е необходима
конфигурация само на един порт. С тази конфигурация Ethernet портът се използва за споделяне на
мрежата.

8. Изберете Apply (Прилагане), за да запазите настройките.
5.2.1.1 Споделяне на LAN
Инструментът може да се конфигурира като ethernet превключвател. Когато конфигурацията
за споделяне на мрежа е активирана, контролер с интернет достъп може да сподели
свързването с други контролери. Направете справка с Фигура 18. Двата ethernet порта
споделят конфигурацията. Страницата за конфигуриране на ethernet конфигурира само един
ethernet порт. Направете справка с LAN свързване на страница 33.
Забележка: Когато е активирана конфигурацията за мрежово споделяне между множество контролери,
ако един контролер във веригата мине офлайн, последващите контролери също ще минат офлайн.

Фигура 18 Мрежово споделяне

5.2.2 Мобилно мрежово свързване
Ако контролерът се свързва към интернет с фабрично инсталирана SIM карта и се използва
планът за пренос на данни на Hach по подразбиране, не са необходими още стъпки. За да
смените SIM картата и да свържете контролера към интернет с клетъчна мрежа по план за
пренос на данни, осигурен от клиента, изпълнете стъпките, които следват:
1. Извадете инсталираната фабрично Micro SIM карта.
2. Поставете Micro SIM карта, осигурена от потребителя. Направете справка с Фигура 19.
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Фигура 19 Поставяне на SIM карта

3. Свържете контролера към компютър или лаптоп. Отворете приложението за уебсървър.
Направете справка с Приложение за уебсървър на страница 30.
4. Конфигурирайте модема.
Забележка: За изпълнение на това конфигуриране не е необходима интернет връзка.

5. Отворете уеббраузъра на компютъра. Въведете IP адреса, който следва, за свързване към
SC4200c контролера: „http://192.168.165.30“
6. Изберете меню Modem (Модем).
7. Изберете доставчик на SIM от списъка Provider (Доставчик). Ако доставчикът не е в
списъка, изберете Other (Други) и въведете настройките, които следват.
Опция

Описание

APN

Наименование на доставчика (Име на точката на
достъп)

User name (Наименование на
потребителя)

User name (Наименование на потребителя)

Password (Парола)

Потребителска парола

SIM-PIN

ПИН на SIM карта

8. Изберете Apply (Прилагане) и изчакайте, докато на компютъра се покаже съобщението
„Modem is currently configured“ (Модемът е конфигуриран в момента).
Забележка: За изпълнение на това конфигуриране не е необходима интернет връзка.

9. Отстранете Ethernet кабела и USB Ethernet адаптера от компютъра и контролера.
10. След максимум 5 минути проверете силата на сигнала, която се показва на предната
страна на контролера. Иконата на облака остава синя, за да показва правилно свързване.
11. Променете настройките към първоначалните стойности, когато конфигурирането завърши.

5.2.3 WiFi мрежова връзка
Ако контролерът се свързва с интернет чрез WiFi мрежа, изпълнете следните стъпки:
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Забележка: Необходими са USB кутия и WiFi USB адаптер (донгъл) за свързване на контролера с WiFi
мрежа. Направете справка с документацията, предоставена с USB кутията, за повече информация
относно WiFi инсталирането.

1. Свържете контролера към компютър или лаптоп. Отворете приложението за уебсървър.
Направете справка с Приложение за уебсървър на страница 30.
2. Изберете менюто за WiFi.
3. Задайте бутона за WiFi свързаност на включено състояние. Показва се списък с наличните
точки за достъп и силата на сигнала за всяка точка за достъп.
4. Изберете съответната WiFi точка за достъп. Ако е необходимо, въведете правилните
идентификационни данни: потребителско име и парола.
Забележка: WiFi свързаността в момента приема методите за удостоверяване, които следват:
• WEP: не се препоръчва. Методът за удостоверяване WEP има ниско ниво на сигурност.
• WPA2-личен/PSK: стандартно удостоверяване. Използвайте паролите за достъп до мрежата.
• WPA2-фирмен: удостоверяване на фирмени мрежи. Използвайте фирмените идентификационни
данни за влизане (потребителско име и парола) за достъп до мрежата.

5. Изберете Apply (Прилагане), за да запазите настройките.

5.3 Първоначална настройка – мобилно устройство/компютър
5.3.1 Активиране на акаунта
Производителят създава акаунта за CLAROS.
Администраторът на акаунта (както е определен от клиента) получава имейл с покана да
активира акаунта.
Забележка: : Връзката на поканата изтича след 24 часа. Ако връзката изтече преди активиране на
акаунта, свържете се с производителя, за да го помолите да изпрати имейла отново.

1. Изберете ACTIVATE YOUR ACCOUNT (АКТИВИРАНЕ НА ВАШИЯ АКАУНТ) в имейла с
покана.
2. Следвайте инструкцията, за да създадете потребителско име и парола.
3. Ще бъде изпратен имейл за потвърждение с информация за влизане.
4. Изберете връзката в имейла с информация за влизане, за да влезете в акаунта.
Производителят препоръчва да се добави показалец за този уебсайт за по-бърз достъп.
• Сървър за ЕС: eu.fsn.hach.com
• Сървър за САЩ: us.fsn.hach.com

5.3.2 Добавяне на нов потребител
Забележка: Само администратори на акаунти, HST17 и HSA18 могат да добавят още потребители.

1. Отворете браузъра и влезте в MSM.
2. Натиснете , за да отворите главното меню.
3. Натиснете
и изберете Users (Потребители), за да добавите нов потребител.
4. Натиснете ADD (ДОБАВЯНЕ).
5. Въведете името, фамилията и имейл адреса на новия потребител.

17
18

сервизни техници на Hach
сервизен администратор на Hach
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6. Изберете ролята на новия потребител.
Опция
Administrator (Администратор)

Basic (Базов)

Описание
•
•
•
•

Управлява администраторите и потребителите.
Управлява хардуера.
Актуализира софтуера.
Управлява и поддържа устройствата.

• Управлява и поддържа устройствата.

Забележка: Един потребител може да има роли и на администратор, и на базов потребител.

7. Натиснете SAVE (ЗАПАЗВАНЕ).
Списъкът показва новия потребител.
Имейл с покана се изпраща до новия потребител, за да активира акаунта. Направете справка
с Активиране на акаунта на страница 36.

5.3.3 Добавяне на контролер
1. Монтирайте изходящите платки с mA, релейните платки и платките profibus в контролера.
Направете справка с ръководството за потребителя на контролера за инструкции относно
монтирането.
2. Свържете сензорите към контролера. Направете справка с ръководството за потребителя
на контролера SC1500 и/или SC4200c за инструкции относно монтирането.
3. Включете захранването на контролера.
4. Свържете контролера към сървъра на HACH.
5. За да стартирате приложението MSM, отворете браузъра на мобилно устройство/компютър
и влезте в акаунта.
6. Натиснете Devices (Устройства).
7. Натиснете ADD CONTROLLER (ДОБАВЯНЕ НА КОНТРОЛЕР), за да добавите контролера.
8. Въведете серийния номер на контролера. Натиснете Continue (Продължаване), за да
потвърдите.
9. Изчакайте 30 секунди, след това обновете браузъра. Контролерът ще бъде Online
(Онлайн) в списъка с устройства. Направете справка с Потребителски интерфейс и
навигация – мобилно устройство/компютър на страница 26.
10. Уверете се, че са показани правилните сериен номер и изображение на контролера.
11. Изберете контролера от списъка с устройства, за да се отвори страницата с подробности
за контролера.
Показани са сензорите и платките, свързани към контролера. Направете справка с
Фигура 20.
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Фигура 20 Страница с подробности за контролера

5.3.4 Добавяне на сензор
Уверете се, че контролерът е предоставен и свързан към сървъра на HACH.
1. Уверете се, че контролерът е Online (Онлайн) в списъка с устройства.
2. Свържете физически сензора към контролера.
Изчакайте 30 секунди, след това обновете браузъра. Сензорът е Online (Онлайн) в списъка
с устройства и на страницата с подробности за устройството. Направете справка с
Потребителски интерфейс и навигация – мобилно устройство/компютър на страница 26.
3. Уверете се, че са показани правилните сериен номер и изображение, както и правилните
параметри за измерване на устройството.
След 30 секунди стойностите от измерването са актуализирани за всички устройства.
Направете справка с Потребителски интерфейс и навигация – мобилно устройство/
компютър на страница 26.

5.3.5 Конфигуриране на изходяща платка с mA
Уверете се, че контролерът е предоставен и свързан към сървъра на HACH.
1. Изберете изходящата платка с mA от страницата с подробности за контролера.
2. Натиснете MENU (МЕНЮ), за да получите достъп до настройките на изходящата платка с
mA. Изходящата платка с mA ще бъде заключена. Направете справка с Контролни функции
за устройства на страница 28.
3. Натиснете System setup (Настройка на системата), за да се покаже списък на каналите.
4. Изберете канал и натиснете Source (Източник).
5. Изберете сензор от списъка. Натиснете OK, за да потвърдите.
6. Изберете параметър от списъка. Натиснете OK, за да потвърдите.

5.3.6 Конфигуриране на платка profibus
Уверете се, че контролерът е предоставен и свързан към сървъра на HACH.
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1. Изберете платката profibus от страницата с подробности за контролера.
2. Натиснете MENU (МЕНЮ), за да получите достъп до настройките на устройството.
Устройството е заключено. Направете справка с Контролни функции за устройства
на страница 28
3. Натиснете Telegram (Телеграма).
4. Натиснете Add Sensor (Добавяне на сензор) и изберете сензор от списъка. Натиснете OK,
за да потвърдите.
Избраният сензор се показва.
5. Изберете сензора и натиснете .
6. Натиснете Add Tag (Добавяне на маркировка) и изберете маркировка от списъка.
Натиснете OK, за да потвърдите.
Избраната маркировка се показва.
7. Натиснете Save (Запазване).
5.3.6.1 Сменете реда на сензорите
За да промените позицията на сензорите в списъка, направете следните стъпки:
1.
2.
3.
4.

Изберете Menu>Telegram (Меню>Телеграма), за да се покаже списъкът на сензорите.
Изберете сензора от списъка.
Използвайте
и , за да движите сензора нагоре и надолу в списъка.
Натиснете Save (Запазване).

5.3.6.2 Изтриване на сензор
1. Изберете Menu>Telegram (Меню>Телеграма), за да се покаже списъкът на сензорите.
2. Изберете сензора и натиснете .
3. Натиснете Delete Sensor (Изтриване на сензор), за да изтриете сензора и маркировките на
сензора от телеграмата.
4. Натиснете Save (Запазване).
Забележка: Списъкът на останалите сензори не се променя, когато един сензор е изтрит.

5.3.6.3 Промяна на позицията и изтриване на маркировки на сензор
1. Изберете Menu>Telegram (Меню>Телеграма), за да се покаже списъкът на сензорите.
2. Изберете сензора и натиснете .
Показва се списък с маркировки.
3. Изберете маркировка от списъка.
• Използвайте

и

, за да движите маркировката нагоре и надолу в списъка.

• Натиснете Delete Tag (Изтриване на маркировка), за да изтриете маркировка.
4. Натиснете Save (Запазване).

5.3.7 Добавяне на фотометър
1. Настройте фотометъра на ON (Вкл.).
2. Свържете фотометъра към сървъра на HACH. Направете справка с ръководството за
потребителя на фотометъра.
3. Натиснете Devices (Устройства), за да стартирате приложението MSM.
4. Натиснете ADD DEVICE (ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО), за да добавите фотометъра.
5. Въведете серийния номер на фотометъра. Натиснете Continue (Продължаване), за да
потвърдите.
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6. Изчакайте 30 секунди, след това обновете браузъра. Фотометърът ще бъде Online
(Онлайн) в списъка с устройства. Направете справка с Потребителски интерфейс и
навигация – мобилно устройство/компютър на страница 26.
7. Уверете се, че са показани правилните сериен номер и изображение на фотометъра.

Раздел 6 Работа
Използвайте софтуера MSM, за да взаимодействате със свързаните устройства за измерване.
Свържете се с екипа по техническа поддръжка на Hach, за да се снабдите с акаунт за мобилно
управление на сензори на Claros за първи път.
Забележка: Направете справка с уебсайта на производителя, за да откриете повече информация
относно MSM софтуера.

1. Отворете интернет браузър, след това въведете правилния URL:
• САЩ: https://us.fsn.hach.com
• ЕС: https://eu.fsn.hach.com
2. ВъведетеВъведете информация за влизане за:
• Получаване на информация за състоянието и измерванията на устройствата за
измерване.
• Конфигуриране и калибриране на устройствата за измерване.
• Получаване на достъп до интерактивни указания за поддръжка стъпка по стъпка.

6.1 Изтегляне на данни
Контролерът прави записи във вътрешна памет:
• Приблизително 20 000 регистри за данни, данни от диагностика и регистър на събитията за
всички свързани сензори и модули
• Диагностични данни на контролера
Използвайте USB свързване за изтегляне на данни от контролера. Като алтернативен вариант
процедурата за изтегляне на данни е налична и чрез потребителския интерфейс на MSM
софтуера.
1. Свържете USB флаш устройство към контролера. Направете справка с Свързване на USB
флаш устройство(опционално) на страница 41.
Контролерът автоматично стартира изтеглянето на всички локални данни в USB флаш
устройството: регистър за данни, регистър на събитията и диагностични данни.
2. Когато изтеглянето завърши, извадете USB флаш устройството.
Забележка: На предния панел премигва икона за USB, за да покаже прехвърлянето на данни. Не
изваждайте USB флаш устройството, докато светлинният индикатор не спре да премигва.

3. Затворете капачето на USB порта.

6.2 Актуализация на фърмуера
Уверете се, че контролерът разполага с най-актуалния фърмуер. Използвайте USB връзката
за актуализиране на фърмуера на контролера. Като алтернативен вариант процедурата за
актуализиране на фърмуера е налична и чрез потребителския интерфейс на MSM софтуера.
1. Посетете www.hach.com и изтеглете най-новата версия на софтуера за Вашия инструмент.
2. Копирайте файловете в папка с име „Update“ (Актуализиране) на USB флаш устройство.
3. Свържете USB флаш устройство към контролера. Направете справка с Свързване на USB
флаш устройство(опционално) на страница 41.
Контролерът автоматично открива, ако в папката Update (Актуализиране) на USB флаш
устройството има актуализация на софтуер или фърмуер, и стартира процедурата за
актуализиране.
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4. Когато актуализирането завърши, извадете USB флаш устройството.
Забележка: На предния панел премигва икона за USB, за да покаже прехвърлянето на данни. Не
изваждайте USB флаш устройството, докато светлинният индикатор не спре да премигва.

5. Затворете капачето на USB порта.

6.3 Свързване на USB флаш устройство(опционално)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.
Ако е необходимо за изтегляне на данни или актуализиране на фърмуера, свържете USB
флаш устройство към предния панел на контролера. Уверете се, че USB флаш устройството е
форматирано с FAT32 и има минимум 350 Mb капацитет. Направете справка с Фигура 21. След
като отстраните USB флаш устройството, затворете капачето на слота и затегнете винтовете.
Затегнете винтовете на капака с максимален въртящ момент от 1,4 Nm (12,4 in./lb).
Фигура 21 Свързване на USB флаш устройство

6.4 Настройване на SC сензорите в режим на задържане
Използвайте цифровата клавиатура на инструмента, за да настроите свързаните SC сензори в
режим на задържане по време на ръчно управление или за целите на поддръжката.
1. Натиснете бутона за съответния канал за 3 секунди.
Светодиодният индикатор за състоянието на сензора става оранжев.
2. Натиснете отново бутона за канала, за да настроите SC сензора обратно в работно
състояние.

6.5 Осъществете достъп до Claros с конектора за Claros
Има две процедури за осъществяване на достъп до Claros с конектора за Claros.

6.5.1 Локален потребител
За да влезете в меню на устройство Claros като локален потребител, извършете следните
стъпки:
1. Натиснете един от двата бутона на конектора за Claros.
Двата светодиода променят цвета си на оранжево. Всички устройства са заключени за
достъп през облака.
2. Завършете операциите по менюто на устройството Claros.
3. Натиснете отново един от бутоните, за да отключите всички устройства.
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Двата светодиода променят цвета си на синьо на конектора за Claros. Всички устройства
са отключени.

6.5.2 Отдалечен потребител
За да влезете в меню на устройство Claros през облака на Claros, извършете следните стъпки:
1. Двата светодиода променят цвета си на червено.
2. Ако използвате контролер SC1000, предупредително съобщение показва заключеното
устройство в дисплея на контролера SC1000. Всички други устройства са отключени и
локален потребител може да получи достъп.
3. Ако използвате контролер SC200, всички устройства са заключени. Изчакайте, докато
потребителят завърши достъпа до облака на Claros и светодиодите отново светнат в
синьо.

6.6 Инсталиране на актуализация на софтуера – мобилно устройство/компютър
Ако е налична актуализация на софтуера за дадено устройство, в списъка с устройства се
показва уведомление.
1. Изберете устройството. Показва се уведомлението „Software update is available“ (Налична е
актуализация на софтуера).
2. Натиснете , за да се покаже информацията за софтуерната версия. Направете справка с
Фигура 22.
3. Натиснете Update (Актуализация), за да стартирате актуализацията на софтуера.
Фигура 22 Актуализация на софтуера

Раздел 7 Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия. Това ръководство се отнася само за монтаж на
устройството на безопасни места. За монтаж на устройството в опасни места
използвайте само инструкциите и одобрената схема за управление, предоставени
в ръководството за монтаж на опасни места.

ВНИМАНИЕ
Множество опасности. Задачите, описани в този раздел на документа, трябва да се
извършват само от квалифициран персонал.
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7.1 Почистване на контролера
ОПАСНОСТ
Опасност от токов удар по потребителя. Преди да извършвате дейности по
поддръжката или сервизни дейности, изключвайте захранването на инструмента.
Забележка: Никога не използвайте запалими или корозивни разтворители за почистване на която и да
е част от контролера. Използването на разтворители може да влоши екологичната защита на
устройството и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Уверете се, че капакът на контролера е плътно затворен.
2. Забършете външната повърхност на контролера с кърпа, намокрена с вода или със смес от
вода и мек почистващ препарат.

Раздел 8 Отстраняване на неизправности
8.1 Състояние на светодиодния индикатор
Проблем

Възможна причина

Решение

Вътрешният зелен
светодиоден индикатор
за захранването не
свети.
Всички светодиодни
индикатори не светят.

Няма подадено
захранване към
контролера.

Уверете се, че захранващият кабел е
свързан към контролера. Свържете се с
екипа за техническа поддръжка.

Светодиодният
индикатор за
състоянието на сензора
остава кехлибарен.

От сензора се извежда
предупредително
съобщение.

Направете справка с описанието на
предупреждението за сензора, показано
в MSM и в ръководството за
потребителя на сензора.

Светодиодният
индикатор за
състоянието на сензора
остава червен.

Има невалидно
измерване, което се
дължи на грешка в
сензора.

Направете справка с описанието на
грешката за сензора, показана в MSM и
в ръководството за потребителя на
сензора.

Има комуникационна
грешка между сензора
и контролера.

Проверете сензора и кабела на сензора
за повреда. Ако има повреда, се
свържете с екипа за техническа
поддръжка.
Ако не се открие повреда, разкачете
сензора, изчакайте червеният
светодиоден индикатор да угасне, след
което отново свържете сензора.
Свържете се с екипа за техническа
поддръжка, ако светодиодният
индикатор отново светне в червено.

Светодиодният
индикатор за
състоянието на сензора
премигва в червено.

Видът на сензора не се
поддържа от облака.

Уверете се, че сензорът се поддържа от
MSM.
Ако сензорът се поддържа, свържете се
с отдела за техническа поддръжка.
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Проблем
Светодиодният
индикатор за
състоянието на сензора
премигва в червено.

Възможна причина
Проблем с връзката на
сензора

Решение
Уверете се, че в контролера са
инсталирани само два сензора.
Въпреки че са налични два порта за
аналогови модули, ако бъдат
инсталирани цифров сензор и два
модула, контролерът ще разпознава
само две от трите устройства.
Уверете се, че аналоговият модул и
цифровият сензор не са свързани към
един и същ канал. Портовете за
аналоговия модул са свързани
вътрешно към канала на сензора. Ако
цифров сензор и аналогов модул са
свързани към един и същ канал, само
модулът ще бъде разпознат от
контролера.
Уверете се, че контролерът е
съвместим с входящия модул за mA.
Свържете се с екипа за техническа
поддръжка.

Светодиодният
индикатор за
състоянието на сензора
не свети, но вторият
сензор работи.

Проблем с връзката на
сензора

Светодиодният
Проблем с връзката на
индикатор за
сензора
състоянието на сензора
премигва в кехлибарено,
докато вторият сензор не
е свързан.
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Проверете сензора и кабела на сензора
за повреда. Ако има повреда, се
свържете с екипа за техническа
поддръжка.
Ако не се открие повреда, разкачете
сензора, изчакайте 15 секунди, след
което отново свържете сензора.
Свържете се с екипа за техническа
поддръжка, ако светодиодният
индикатор отново не свети.
Проверете сензора и кабела на сензора
за повреда. Ако има повреда, се
свържете с екипа за техническа
поддръжка.
Ако не се открие повреда, разкачете
сензора, изчакайте 15 секунди, след
което отново свържете сензора.
Свържете се с екипа за техническа
поддръжка, ако светодиодният
индикатор премигва в кехлибарено
отново.

8.2 Проблеми с връзката
Проблем
Светодиодният
индикатор за свързване
с облака остава червен.

Възможна причина
Няма достъп до
облака, но има
достъп до интернет

Решение
Ако контролерът се свързва за пръв път
към облака, уверете се, че е предоставен
от MSM.
Ако контролерът е бил свързван към
облака преди това, изключете контролера.
Включете отново контролера. Свържете се
с екипа за техническа поддръжка, ако
светодиодният индикатор отново е червен.

Светодиодният
индикатор за свързване
с облака не свети.
Понякога светодиодният
индикатор премигва в
синьо за кратко.

Няма достъп до
интернет

Достъп до клетъчен интернет:
• Използвайте приложението за
уебсървъра, за да проверите
настройките на SIM картата (доставчик,
APN и т.н.).
• Използвайте приложението за
уебсървъра за проверка на мрежовото
състояние.
• Уверете се, че предварително платената
SIM карта е заредена със сума.
• Уверете се, че обемът на данните от SIM
картата не е надвишен.
Достъп до LAN интернет:
• Уверете се, че контролерът има
разрешение за свързване в мрежата.
• Уверете се, че мрежовият кабел е
свързан към правилния Ethernet порт.
Направете справка с Фигура 6
на страница 14.
• Използвайте приложението за
уебсървъра за проверка на мрежовото
състояние.
• Ако е активирана конфигурация за
мрежово споделяне, потърсете първия
контролер в серията, който е офлайн, и
прегледайте за проблеми с връзката.

Светодиодният
индикатор за връзка
с облака не работи.

Уверете се, че сензорите са свързани към
MSM. Свържете се с екипа за техническа
поддръжка.
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8.3 Проблеми с връзката – мобилно устройство/компютър
Проблем

Решение

Няма устройства в списъка с устройства.

Обновете браузъра.
Уверете се, че контролерът е
включен и свързан към сървъра на
HACH.
Изключете и след това включете
отново контролера.
Свържете се с екипа за техническа
поддръжка.

Сензорът се свързва към контролера. Контролерът
се показва „online“ (онлайн) в списъка с устройства,
но сензорът не се показва в списъка с устройства.

Обновете браузъра.
Уверете се, че връзката на сензора
към контролера е правилна и че
контролерът е зададен на включено
положение.
Разкачете сензора от контролера и
след това го свържете отново.

Сензорът се свързва към контролера, но сензорът
показва съобщение „Inactive since“ (Неактивен от).

Уверете се, че връзката на сензора
към контролера е правилна.
Разкачете сензора и го свържете
отново към контролера.

Грешка или предупреждения са показани в списъка с
устройства или на страницата с подробности за
устройството на сензора.

Изпълнете работния процес за
поддръжка с насоки.
За допълнителна информация
направете справка с ръководството
за потребителя на сензора.

Раздел 9 Резервни части и принадлежности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Използването на части, които не са одобрени за
употреба, може да причини нараняване, повреда на инструмента или неизправност
на оборудването. Резервните части, упоменати в този раздел, са одобрени от
производителя.
Забележка: Продуктовите и каталожните номера може да се различават в някои региони на продажба.
Свържете се със съответния дистрибутор или посетете уебсайта на компанията за информация за
контакт.

Описание

Номер на елемент

Комплект захранващ кабел, SC4200c, еластична муфа,
120 V променлив ток, стандартен за САЩ щепсел

LXZ524.99.00034

Комплект захранващ кабел, SC4200c, еластична муфа,
240 V променлив ток, стандартен за ЕС щепсел

LXZ524.99.00035

Комплект захранващ кабел, SC4200c, еластична муфа,
Обединено кралство

LXZ524.99.00038

Екран за защита от UV за SC4200c

LXZ524.99.00004
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Описание

Номер на елемент

Екран за защита от UV със сенник за SC4200c

LXZ524.99.00005

Изходящ модул с mA за SC4200c, 5 изхода

LXZ524.99.00006

Profibus DP мрежов модул за SC4200c

LXZ524.99.00007

Входящ модул mA на SC4200c

8782600

Комплект M12/RJ45 конектор (Ethernet кабел)

LXZ524.99.00009

Комплект M12/M12 конектор (Ethernet кабел)

LXZ524.99.00010

Ethernet кабел от 10 m, M12 – M12

LXZ524.99.00011

Ethernet кабел от 5 m, M12 – RJ45

LXZ524.99.00012

Държач за мобилни устройства

LXZ524.99.00013

Прозорче на сенника

LXZ524.99.00033

Сенник

LXZ524.99.00037

Крепежни елементи за монтиране със сенник

LXZ524.99.00036

Капаче за USB портовете и винтчета за SC4200c

LXZ524.99.00032

Държач на модула SC4200c

LXZ524.99.00017

Капак за дънна платка и етикети за опроводяване за
SC4200c

LXZ524.99.00019

Набор от етикети за опроводяване за SC4200c

LXZ524.99.00020

Комплект еластични муфи

4630700

Отвертка, накрайник, широк 2 mm

LZV680

Комплект тапи за отворите

LXZ524.99.00031

Скоба за монтиране на панел

8001316

Комплект за инсталиране на контролера

8806200

Вложки на монтажни скоби

9177900

Комплект Profibus със съединители M12

9178500

Profibus M12 гнездо (твърд проводник към адаптер с
бърза връзка)

9178200

Profibus M12 T-образен отклонител

9178400

Адаптер USB към Ethernet за SC4200c, без кабел

LZY472-01

Захранваща кутия със свързващ захранващ кабел за
AMTAX sc и PHOSPHAX sc

LQV155.99.00012

Захранваща кутия без свързващ захранващ кабел за
AMTAX sc и PHOSPHAX sc

LQV155.99.00002

WiFi USB адаптер за САЩ, 2,4/5 GHz
WiFi USB адаптер за ЕС, 2,4/5 GHz
Външна USB кутия за SC4200c

LZY996
LZY997
LXZ524.99.00016
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9.1 Конектори за отдалечено обслужване
Забележка
Конекторите за отдалечено обслужване са приложими само за контролерите
LXG524.xx.xxxAx. Производителят препоръчва конекторът за отдалечено обслужване да се
монтира само от сервизни техници на Hach.
Описание

Номер на елемент

Конектор за отдалечено обслужване за SC200

LXZ524.99.00046

Конектор за отдалечено обслужване за SC1000

LXZ524.99.00043

Конектор за Claros, само LAN

LXV524.99.000A0

Конектор за Claros, LAN и 3G/4G AT&T в САЩ

LXV524.99.010A0

Конектор за Claros, LAN и 3G/4G в ЕС

LXV524.99.030A0

Конектор за Claros, LAN и външна кутия с USB портове
(за модеми за WiFi и модеми на Verizon)

LXV524.99.040A0

Алтернативна бариера за високо напрежение за
контролер SC200
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