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Vodivostní sonda s detekcí teploty CP32
Pøedpis instalace a údrby

Bezpeènost provozu

UPOZORNÌNÍ
Pøi instalaci a práci se sondou je tøeba dodrovat pøedpisy a normy týkající se pøísluného
zaøízení.
Sonda je navrena a konstruována tak, aby odolala namáhání vzniklému pøi provozu,
pro který je urèena. Pouití sondy pro jiné úèely, ne je mìøení vodivosti, mùe zpùsobit
váné kody na zaízení nebo na zdraví osob.
Sonda obsahuje materiály vèetnì teflonu, které pùsobením nadmìrné teploty mohou
produkovat toxické látky.

Popis

Vodivostní sonda s detekcí teploty CP32 se
pouívá spolu s pøíslunou øídící jednotkou k
mìøení vodivosti vody (co úzce souvisí s
hodnotou TDS) - nejèastìji u parních kotlù.
Celek pak obvykle slouí k øízení odluhù kotlù.
Sonda CP32 má zabudované èidlo teploty, které
lze pouít pro teplotní kompenzaci mìøení.
V pøípadì e nastává zneèistìní sondy
usazeninami, mùe øídící jednotka automaticky
nastartovat èistící cykl (UK Patent No. 2276943),
který vyèistí sondu nebo alespoò zpùsobí
poréznost nánosù.
Upozornìní: Èistící cykl nesmí nahrazovat
øádnou úpravu vody pro kotle, nebo
neèistoty, které se vytváøí na sondì se rovnì
vytváøí i na vech dalích èástech kotle.
Zanedbání úpravy napájecí vody mùe vést
k váným technickým problémùm.
Sonda CP32 se dodává ve tøech délkách hrotu se
závitem 3/8" BSP (na vyádání 1/2" NPT) pro
montá do kolínka, pøíruby nebo rovnou do
kotle.
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Mezní pracovní podmínky
Maximální pøetlak kotle
Maximální teplota
Maximální okolní teplota
Minimální vzdálenost hrotu od trubek
Minimální ponoøení (svislá instalace)
Maximální délka kabelu
(od sondy k jednotce øízení)
Minimální vodivost

32 bar g
239°C
80°C
10 mm
100m
100 m
10 µS / cm nebo 10 ppm

Náhradní díly
'O' krouek krytu
Svorkovnice

Instalace

Sonda CP32 je dodávána v nominální délce hrotu 300, 500, nebo 1000 mm, (12, 20, 39 ") a nesmí
být zkracována.
Sondy s délkou hrotu 300 a 500mm jsou urèeny jak pro svislou, tak pro vodorovnou instalaci.
UPOZORNÌNÍ: Sonda s délkou hrotu 1000 mm se instaluje pouze svisle.
Instalace sondy:
- Umístìte sondu do vhodného místa pro snímání vodivosti vody s ohledem na dále uvedená pravidla:
- Umístìní má být co nejdále od pøívodu napájecí vody.
- Pokud mono co nejblíe úrovni centrální osy kotle. Tím zajistíte, e vodivost nebude mìøena ve
vrchní èásti kotle, kde je velký výskyt parních bublin ani ve spodní èásti, kde je zvýená koncentrace
neèistot.
- Hrot sondy musí být minimálnì 10 mm od jakékoliv kotelní trubky a zasunut v kotli
minimálnì 55 mm. Pro peèlivé zmìøení je tøeba odstavit kotel. U vertikální instalace je tøeba
zajistit minimální ponoøení hrotu sondy 100mm.
- Na utìsnìní závitu dejte pøednost teflonové pásce pøed rozliènými tìsnícími pastami.
10 mm minimum

Hrot sondy

Tìlo sondy

Kryt

Prùchodka

55 mm
minimum
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Propojení

Propojení musí vyhovovat pøedepsaným normám pro kabelá. Vodièe jsou napojeny pøímo na 8
násobnou svorkovnici v hlavì sondy. Vechny vodièe musí být stejné s prùmìrem jádra zhruba 1mm
(doporuèený rozmìr).
Stínìní kabelu propojte dle níe uvedeného zapojení.
Upozornìní:Nezapojujte ádné kabely do meního bloku, kde jsou zapojeny velmi jemné dráty èidel
a chybným pøidáním dalího vodièe by mohlo dojít k jejich pokození.
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Údrba

Sonda nevyaduje pravidelnou údrbu.
Vytváøí - li se nánosy a neèistoty na sondì, odstraní se pøi normálním provozu automatickým
èistícím cyklem. To ovem, jak ji uvedeno, nenahrazuje pøíslunou úpravu vody.
Pøesto nìkdy (nebo v rámci údrby) je nezbytné manuelnì sondu vyèistit dle následujícího
postupu:
Postup èistìní sondy:
- Vyjmìte sondu a vyèistìte mokrým hadøíkem. usazeniny odstraòte jemným smirkovým
papírem (zrnitost min 600).
- Ke zpìtné montái do kotle pouijte teflonovou pásku na závity..
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Vyhledávání závad

Závada pøi instalaci je obvykle zpùsobena chybou v kabelái nebo v nastavení øídící jednotky. Proto
vdy pøekontrolujte kabelá mezi sondou a øídící jednotkou a nastavení jednotky.
Kontrola stavu sondy pouitím zjitìní faktoru sondy:Sonda má tøi mìøící krouky pro kompenzaci mìøených hodnot. Jednotky øízení odluhu BC3200 /
BC3210 umoòují zjistit stav tzv. øídícího krouku sondy bez demontáe sondy z kotle. To se provádí
výpoètem tzv. faktoru sondy na základì hodnot pøeètených øídící jednotkou. Není-li sonda neúmìrnì
zneèistìná, je faktor sondy v rozmezí 0.2 a 0.6. Výpoèet faktoru sondy je uveden v Pøedpisu instalace
a údrby jednotek BC3200 / BC3210 v kapitole Vyhledávání závad.
Stav porovnávacího krouku sondy nelze touto metodou zjiovat.
Kontrola stavu sondy pomocí mìøièe vodivosti MS1:Stav sondy mùe být testován pomocí mìøièe vodivosti MS1 - Spirax Sarco, pouijí - li se jeho mìøící
kabely. Na obr. je patrná vnitøní konstrukce sondy. Testování spoèívá v následujících kontrolách
pracovních komponentù sondy:
Øídící krouek:- Rozpojte kabelá na svorkovnici TB1 a zapojte krátké testovací drátky do svorek 1 a 3.
- Pøipojte na drátky mìøiè vodivosti MS1. K tomu úèelu pouijte mìøící kabely.
- Zjistìte vodivost dle postupu v manuálu "Uití mìøièe vodivosti MS1 - bod 7/" a vypoètìte
faktor sondy pro øídící krouek.
Hodnota v rozmezí 0.2 a 0.6 znaèí, e sonda pracuje správnì. Vyí hodnota indikuje
zanesení sondy.
Porovnávací krouek:Postup je podobný jako pro øídící krouek ale MS1 je zapojen mezi svorky 2 a 3.
Vypoètený faktor sondy pro porovnávací krouek v rozmezí 0.2 a 0.6 je normální ale i hodnoty
vyí a do 0.8 jsou postaèující.
Kontrola èidla teplomìru Pt 100 :Zmìøte odpor mezi vývody 8 a 9 na svorkovnici TB1. Pro toto mìøení lze pouít normální Ohmmetr.
Odpor bude mezi 100 Ohm (odpovídá 0°C) a 168 Ohm (odpovídá 180°C).
Vnitøní propojení lze pøekontrolovat dle obr..
Svorka 3 musí být propojena i s tìlem sondy.
Upozornìní:
Je zakázáno sondu rozebírat nebo sonda neobsahuje ádné výmìnné èásti.
Vnitøní propojení
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