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Avsnitt 1 Specifikationer
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Specifikation

Information

Mått (B x H x D)

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

Vikt

1,7 kg (3,7 lb) (styrenhetsvikt utan extra moduler)

Hölje

NEMA 4X/IP66 metallkapsling med korrosionsskyddad yta

Drifttemperatur

-20 till +60 °C (-4 till +140 °F), mobilversion: -20 till +55 °C
(-4 till +131 °F)

Förvaringstemperatur

-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)

Relativ fuktighet

0 till 95 %, icke-kondenserande

Höjd

2000 m (6562 ft) maximalt

Installationskategori

II

Föroreningsgrad

2

Skyddsklass

I, ansluten till skyddsjord

Effektkrav

100 - 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 0,5 A (7 watts givarbelastning)

Mätning

Digitala SC-kontakter, två enheter

Reläer, högspänning

Två reläer (SPDT), maximal omslagsspänning: 250 V
växelström, maximal omslagsström: 5 A (endast resistiv
belastning), maximal omslagseffekt: 1250 VA, 125 W (endast
resistiv belastning), kabeldimension: 0,75 till 2,5 mm2 (18 till
12 AWG)

Utgångar (tillval)

Fem analoga utgångar på 4 - 20 mA för varje analog
utgångsmodul1
Analog ingång (0 – 20 mA eller 4 – 20 mA) för varje analog
ingångsmodul

Digital kommunikation

Profibus DPV1-kort1 (tillval), Modbus TCP/IP

Nätverksanslutning2

LAN-version: två Ethernet-portar (10/100 Mbit/s), switchfunktion,
M12-hona med D-kontakt, mobilversion (tillval): SIM-kort
(3G/4G), Wi-Fi-version (tillval)

USB-port

Används för dataöverföring och programvaruöverföring.
Styrenheten registrerar ungefär 20 000 datapunkter för varje
ansluten givare.

Information om
överensstämmelser

CE. ETL-certifierad enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarderna
(med alla givartyper).

Garanti

1 år (EU: 2 år)

1
2

Mer information finns i modulens dokumentation.
Observera: Anslut endast en modul till en av de lediga platserna.

Typen av anslutning beror på styrenhetens konfiguration.
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Avsnitt 2 Allmän information
Tillverkaren är under inga omständigheter ansvarig för direkta, särskilda, indirekta eller följdskador
som orsakats av eventuellt fel eller utelämnande i denna bruksanvisning. Tillverkaren förbehåller sig
rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning och i produkterna som beskrivs i den när som helst
och utan föregående meddelande och utan skyldigheter. Reviderade upplagor finns på tillverkarens
webbsida.

2.1 Säkerhetsinformation
Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av att produkten används på fel sätt eller missbrukas.
Det omfattar utan begränsning direkta skador, oavsiktliga skador eller följdskador. Tillverkaren
avsäger sig allt ansvar i den omfattning gällande lag tillåter. Användaren är ensam ansvarig för att
identifiera kritiska användningsrisker och installera lämpliga mekanismer som skyddar processer vid
eventuella utrustningsfel.
Läs igenom hela handboken innan instrumentet packas upp, monteras eller startas. Följ alla farooch varningshänvisningar. Om dessa anvisningar inte följs kan användaren utsättas för fara eller
utrustningen skadas.
Kontrollera att skyddet som ges av den här utrustningen inte är skadat. Utrustningen får inte
användas eller installeras på något annat sätt än så som specificeras i den här handboken.

2.1.1 Anmärkning till information om risker

FARA
Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kommer att leda till livsfarliga eller
allvarliga skador om den inte undviks.

VARNING
Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kan leda till livsfarliga eller
allvarliga skador om situationen inte undviks.

FÖRSIKTIGHET
Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindrig eller måttlig skada.

ANMÄRKNING:
Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan medföra att instrumentet skadas. Information som
användaren måste ta hänsyn till vid hantering av instrumentet.

2.1.2 Säkerhetsetiketter
Beakta samtliga dekaler och märken på instrumentet. Personskador eller skador på instrumentet kan
uppstå om de ej beaktas. En symbol på instrumentet beskrivs med en försiktighetsvarning i
bruksanvisningen .
Detta är symbolen för säkerhetsvarningar. Följ alla säkerhetsanvisningar som följer efter
denna symbol för att undvika potentiella skador. Om den sitter på instrumentet - se
bruksanvisningen för information om drift eller säkerhet.
Denna symbol indikerar risk för elektrisk stöt och/eller elchock.
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Denna symbol indikerar utrustning som är känslig för elektrostatisk urladdning (ESD).
Särskilda åtgärder måste vidtas för att förhindra att utrustningen skadas.
Elektrisk utrustning markerad med denna symbol får inte avyttras i europeiska
hushållsavfallssystem eller allmänna avfallssystem. Returnera utrustning som är gammal
eller har nått slutet på sin livscykel till tillverkaren för avyttring, utan kostnad för
användaren.

2.1.3 Ikoner som används i illustrationerna

Från tillverkaren medföljande
delar

Delar som tillhandahålls av
användaren

Använd inte verktyg

2.1.4 Kemisk och biologisk säkerhet

FARA
Kemisk eller biologisk fara. Om detta instrument används för att övervaka en
behandlingsprocess och/eller kemiskt matningssystem som det finns regelverk och
övervakningskrav för vad gäller folkhälsa, allmän säkerhet, mat- eller dryckestillverkning
eller bearbetning, är det användarens ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning
och att använda tillräckliga och lämpliga säkerhetsmekanismer enligt gällande
bestämmelser i händelse av fel på instrumentet.

2.1.5 Certifiering

VARNING
Pacemaker försiktighetsåtgärder. Om elektromagnetisk interferens (EMI) förekommer,
kan det antingen:
• Stoppa de stimulerande pulserna från pacemakern som styr hjärtats rytm.
• Orsaka att pacemakern avger oregelbundna pulser.
• Orsaka att pacemakern ignorerar hjärtats rytm och avger pulser med ett fast intervall.
Aktuell forskning visar att mobilenheter inte utgör ett betydande hälsoproblem för
majoriteten av de som har pacemaker. Men, personer med pacemaker bör iaktta
försiktighetsåtgärder för att vara säkra på att enheten inte orsakar några problem. Håll
enheten på minst 20 cm avstånd (7,9 tum) från användaren.

FÖRSIKTIGHET
Risk för elektromagnetisk strålning. Se till att antennen är på ett avstånd på minst 20 cm
(7,9 tum) från all personal vid normal användning. Antennen får inte placeras eller
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

ANMÄRKNING:
Detta är en klass A-produkt avsedd att användas i industriell miljö. I hemmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar, och då kan användaren behöva vidta lämpliga åtgärder.
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ANMÄRKNING:
Kunden som använder det trådlösa instrumentet ansvarar för säkerhet i nätverk och
åtkomstpunkter. Tillverkaren ansvarar inte för skador, inklusive men inte begränsat till indirekta,
särskilda, underordnade eller följdskador som orsakas av hål i, eller kränkning av
nätverkssäkerheten.
Godkännanden enligt regler för RF-enheter: USA och Kanada
Innehåller RF-mobilmodul:
FCC ID: RI7LE910NAV2 eller FCC ID: RI7LE910SVV2
IC: 5131A-LE910NAV2 eller IC: 5131A-LE910SVV2
(Utrustningsklass: Datorlicensierad sändare (LTE-modul), LE910-NA V2 eller LE910-SV V2
Tabell 1 Effekt för mobilmodem: USA och Kanada
FCC (IC)-regeldelar

Frekvensområde (MHz)

Utgång (Watt)

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

Mobilmodem LE910-NA V2 eller LE910-SV V2-Viktiga FCC-beviljandeförhållanden:
Enskilt modulärt godkännande. Uteffekten som anges har utförts. Den här enheten är godkänd för
mobil och fast användning med avseende på RF-exponeringskrav och får endast marknadsföras för
OEM-installatörer. De antenner som används för den här sändaren, som beskrivs i den här
dokumentationen, måste installeras för att tillhandahålla ett säkerhetsavstånd på minst 20 cm från
alla personer. Installatörer och slutanvändare måste förses med driftsförhållanden för att efterleva
RF-exponeringskrav. Högsta tillåtna antennförstärkning/kabelförlust: 6,94 dBi för 700 MHz; 6,00 dBi
för 1700 MHz; 9,01 dBi för 1900 MHz.
Godkännanden enligt regler för RF-enheter: EU
Innehåller RF-mobilmodul: Telit LE910-EU-V2
Dubbelband EDGE 900/1800
Dubbelband WCDMA/HSPA FDD I / FDD VIII
Penta-Band LTE-FDD 1 / FDD 3 / FDD 7 / FDD 8 / FDD 20 trådlös modul
Tabell 2 Effekt för mobilmodem: EU
Standard

Driftfrekvensband

Uteffekt [dBm]

Uteffekt (watt)

ETSI EN 301 908-1 (-13)

EDGE 900

28

0,6

ETSI EN 301 908-1 (-13)

EDGE 1800

27

0,5

ETSI EN 301 908-1 (-13)

WCDMA FDD I/VIII

24,5

0,3

ETSI EN 301 908-1 (-13)

LTE 1/3/7/8/20

24

0,3

Kanada (IC)
Innehåller RF-modul: IC : 5131A-LE910NAV2 eller IC : 5131A-LE910SVV2
Denna klass (A)-digitala utrustning överensstämmer med den kanadensiska standarden ICES-003.
Den här enheten överensstämmer med Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Drift
ska ske under följande två villkor:
(1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och
(2) denna enhet måste tåla all störning den utsätts för, inklusive störning som kan orsaka
driftsstörning.
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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.
USA (FCC)
Innehåller RF-modul: FCC ID: RI7LE910NAV2 eller FCC ID: RI7LE910SVV2
Modifieringar som inte uttryckligen godkänts av företaget kan upphäva användarens rätt att använda
utrustningen (FCC-avsnitt 15.21).
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla de gränser som gäller för digital utrustning i klass A,
motsvarande del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har tagits fram för att ge rimligt skydd mot skadlig
störning när utrustningen används i en kommersiell omgivning. Utrustningen genererar, använder
och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används enligt handboken,
leda till skadlig störning på radiokommunikation. Drift av utrustningen i bostadsmiljö kan leda till
skadlig störning. Användaren ansvarar då för att på egen bekostnad korrigera störningen (FCCavsnitt 15.105).
Telit RF-modulen FCC/IC-regelnoteringar
Ändringsinformation
Telit har inte godkänt några ändringar eller modifieringar av denna enhet från användaren.
Eventuella ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
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.
Störningsinformation
Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensbefriade RSSstandard(er). Användningen gäller under följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar
och (2) enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av
enheten.
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.

2.2 Produktöversikt
FARA
Kemisk eller biologisk fara. Om detta instrument används för att övervaka en
behandlingsprocess och/eller kemiskt matningssystem som det finns regelverk och
övervakningskrav för vad gäller folkhälsa, allmän säkerhet, mat- eller dryckestillverkning
eller bearbetning, är det användarens ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning
och att använda tillräckliga och lämpliga säkerhetsmekanismer enligt gällande
bestämmelser i händelse av fel på instrumentet.
SC4200c är en styrenhet med 2 kanaler för digitala givare. Se Figur 1.
Styrenheten konfigureras och drivs med mobil hanteringsprogramvara för givare (MSM). MSMprogramvaran är tillgänglig via ett webbaserat program på kundens enhet med en webbläsare som
är ansluten till internet. Styrenheten ansluts till MSM-programvaran med mobilt nätverk (valfritt),
WiFi-nätverk (valfritt) eller med LAN-anslutning. MSM-programvaran kallas även Molnet i denna
handbok.
Observera: Styrenheten använder en Ethernet-port för Modbus TCP/IP-baserad fältbusskommunikation med
PLC/SCADA. Se Modbus TCP/IP på sidan 20.

Styrenheten är tillgänglig med expansionsmoduler (tillval):
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• 4 - 20 mA analoga utgångar – sådana utgångar används vanligtvis för analog signalering eller för
att styra andra externa enheter.
Observera: Endast en modul kan anslutas.

• Profibus-gränssnitt – används för att ansluta styrenheten till ett Profibus DP-nätverk
(decentraliserad kringutrustning). PROFIBUS DP används för att styra givare och manöverdon via
en centraliserad styrenhet i produktionens (fabriksinställning) automationsapplikationer.
• 4 - 20 mA analoga ingångar – 4 - 20 mA ingångsmodulen gör att styrenheten kan ta emot en
extern analog signal (0 - 20 mA eller 4 - 20 mA).
Observera: Endast två inmatningsenheter3 kan anslutas till styrenheten samtidigt. Mer information finns i
modulens dokumentation.

Figur 1 Produktöversikt

1 Etikett för modulinstallation

6 USB-anslutning

2 Strömindikatorlampa

7 USB-hölje

3

SIM-kort4

8 Elektriska anslutningar och kopplingar

4 Expansionsmodul5

9 Skydd för modulinstallation

5 Ytterligare platser för expansionsmoduler

10 Högspänningsspärr

2.2.1 Claros Connector (tillval)
Använd Claros Connector för att ansluta SC200- eller SC1000-styrenheter som inte är Clarosaktiverade för Claros-molnservern.
Observera: Claros Connectors hölje är detsamma som SC4200c-styrenhetens hölje, men Claros Connector har
inte samma funktioner som SC4200c-styrenheten.

3
4
5

Ingångsenheter är mA-ingångsmoduler eller digitala givare.
Beror på styrenhetens konfiguration. SIM-kortet är fabriksmonterat i mobilversioner.
Beror på styrenhetens konfiguration.
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2.3 Produktens komponenter
Se till att alla delar har tagits emot. Mer information finns i Figur 2. Om några komponenter saknas
eller är skadade ska du genast kontakta tillverkaren eller en återförsäljare.
Figur 2 Produktens komponenter

1 SC4200c-styrenhet

8 Planbricka, ¼-tum ID (4x)

2 Monteringsbeslag

9 Låsbricka, ¼-tum ID (4x)

3 Tätningspackning för panelmontering,
neopren

10 Sexkantsmutter med krage, M5 x 0,8 (4x)

4 Vibrationsisoleringspackning för rörmontering 11 Skruvar med platt huvud, M5 x 0,8 x 15 mm
(4x)
5 Vibrationsisoleringsbricka för rörmontering
(4x)

12 Skruvar med platt huvud, M5 x 0,8 x
100 mm (4x)7

6 Fäste för vägg och rörmontering 6

13 Skruvmejsel, 2 mm brett blad

7 Monteringsfot (insatser för monteringsfäste)
(2x)

6
7

En hållare för montering på en panel finns som ett valfritt tillbehör. Se Reservdelar och tillbehör
på sidan 42.
Används för rörmontering.
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Avsnitt 3 Installation
FARA
Flera risker. Endast kvalificerad personal får utföra de moment som beskrivs i den här
delen av dokumentet.

3.1 Riktlinjer för installation
FARA
Risk för elektriska stötar. Externt ansluten utrustning måste ha en gällande
säkerhetsstandardbedömning.

ANMÄRKNING:
Installera inte styrsystemet i en miljö med basisk atmosfär utan ett skyddande hölje. En basisk
atmosfär orsakar skador på elektroniska kretsar och komponenter.

ANMÄRKNING:
Installera inte styrenheten utomhus i en miljö som utsätts för direkt solljus eller UV-strålning, då det
kan orsaka skador på styrenheten. Installera det valfria UV-skyddet med soltak för att förebygga
skador från UV-exponering vid installation utomhus i direkt solljus.
Observera: Se till att IT-avdelningen har godkänt installation och driftsättning av enheten. Administratörsrättigheter
krävs inte. Från e-postadressen "No-reply@hach.com" skickas e-post för konfigurering och från
"donotreply@hach.com" skickas systemmeddelanden som behövs för installationen. Lägg till de två epostadresserna i listan med betrodda avsändare för att säkerställa att du får e-postmeddelanden från dessa
avsändare. Hach skickar inte någon begäran om att bekräfta att avsändaren inte är en robot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installera styrenheten på en plats där kretsbrytarenheten till styrenheten är lätt att manövrera.
Fäst styrenheten upprätt på en plan, lodrät yta.
Alternativt kan instrumentet fästas på en panel, vertikal stolpe eller horisontell stav.
Se till att enheten står på en plats där det finns tillräckligt med utrymme för att göra anslutningar
och utföra underhåll.
Se till att det finns minst 16 cm (6,30 tum) frigång så att höljets luckor går att öppna.
Installera instrumentet på en plats med minimala vibrationer.
Den valfria mobiltelefonhållaren rekommenderas för alla installationer.
Det valfria soltaket eller det valfria UV-skyddet med soltak rekommenderas för alla installationer
utomhus.
Skydda datorer och annan ansluten utrustning som inte har motsvarande miljöklassning baserat
på utrustningens kapslingsklass.
Följ de angivna miljöklassningarna på panelernas insida för panelmonterade installationer.
Se till att den maximala effekten är korrekt för omgivningstemperaturen.

3.2 Mekanisk installation
3.2.1 Ansluta instrumentet till en vägg
Fäst styrenheten upprätt och plant på en plan, lodrät yta. Se till att väggupphängningen håller
4 gånger utrustningens vikt. Montagetillbehör som krävs finns i de illustrerade stegen i Figur 3 och
Produktens komponenter på sidan 9.
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Figur 3 Väggmontering

3.2.2 Fäst instrumentet på en stolpe
Fäst styrenheten upprätt på en stolpe eller ett rör (horisontellt eller vertikalt). Se till att rörets diameter
är 19 till 65 mm Montagetillbehör som krävs finns i de illustrerade stegen i Figur 4 och Produktens
komponenter på sidan 9.
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Figur 4 Stolpmontering

3.2.3 Installera instrumentet i en panel
Ett rektangulärt hål krävs för panelinstallation. Använd den medföljande tätningspackningen för
panelmontering som mall och skär ut ett hål i panelen. Se till att använda mallen i upprätt läge för att
montera styrenheten lodrätt. Se Figur 5.
Observera: Om du använder en hållare (valfri) för montering på en panel ska styrenheten tryckas genom hålet i
panelen och sedan ska hållaren skjutas över styrenheten på panelens baksida. Använd de fyra 15 mm
flathuvudskruvarna (medföljer) för att fästa hållaren till styrenheten och säkra styrenheten till panelen.
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Figur 5 Mått för panelmontering

3.3 Elektrisk installation
3.3.1 Elektriska anslutningar och kopplingar
Figur 6 visar elektriska kopplingar och anslutningar på instrumentet. Se till att det finns en kontakt i
dragavlastningarna som inte används och ett kontaktlock på oanvända kontakter för att bibehålla
skåpets miljöklassning.
Observera: Styrenheten levereras utan dragavlastningar monterade. Användaren måste beställa nödvändiga
dragavlastningar.

Figur 6 Elektriska anslutningar och kopplingar

1 Dragavlastning för relä

5 Digital SC-kontakt: givare 1 (Channel (kanal)
1)

2 Dragavlastning för moduler

6 Digital SC-kontakt: givare 2 (Channel (kanal)
2)

3 Ethernet-anslutning för TCP/IP-baserad
fältbusskommunikation8

7 Strömsladd (eller ledningshubben) 10

4 Ethernet-kontakt för LAN-anslutning9
8
9
10

Ändra anslutningskonfigurationen för nätverksdelning och dela internetanslutning mellan
styrenheter. Mer information finns i Dela LAN på sidan 31.
Kontakten används för att ge internetåtkomst till styrenheten via kundens nätverk med
internetfunktion.
Strömsladden är fabriksmonterad baserat på styrenhetens konfiguration.
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3.3.1.1 Claros Connector – Elektriska kopplingar och anslutningar
Figur 6 på sidan 13 visar elektriska kopplingar och anslutningar på Claros Connector. Se till att det
finns en kontakt i dragavlastningarna som inte används och ett kontaktlock på oanvända kontakter
för att bibehålla skåpets miljöklassning.
Observera: Claros Connector levereras utan dragavlastningar monterade. Användaren måste beställa nödvändiga
dragavlastningar.

Figur 7 Claros Connector, elektriska kopplingar och anslutningar

1 Dragavlastning för relä

5 Digital SC-kontakt för SC200- eller SC1000styrenheter

2 Dragavlastning för moduler

6 Används inte

3 Ethernet-anslutning för att dela
internetåtkomst med andra styrenheter. Se
Dela LAN på sidan 31.

7 Strömsladd (eller ledningshubben)12

4 Ethernet-kontakt för LAN-anslutning11

3.3.2 Elektrostatisk urladdning (ESD), överväganden

ANMÄRKNING:
Möjlig skada på instrumentet. Ömtåliga interna elektroniska komponenter kan skadas av
statisk elektricitet, vilket kan leda till försämrad funktion hos instrumentet eller till att det
inte fungerar.
Följ stegen i den här proceduren för att förhindra att instrumentet skadas av elektrostatisk urladdning:
• Vidrör en jordad metallyta som ytterhöljet på ett instrument, en metalledning eller ett metallrör för
att ladda ur statisk elektricitet från enheten.
• Undvik onödiga rörelser. Transportera komponenter känsliga för statisk elektricitet i antistatiska
behållare eller förpackningar.
• Bär en handledsrem som är ansluten till jord med en sladd.
• Arbeta på en statiskt säker plats med antistatiska mattor på golv och arbetsbänkar.

3.3.3 Nätanslutningar

FARA
Flera risker. Endast kvalificerad personal får utföra de moment som beskrivs i den här
delen av dokumentet.

11
12

Kontakten används för att ge internetåtkomst till styrenheten via kundens nätverk med
internetfunktion.
Strömsladden är fabriksmonterad baserat på Claros Connectors konfiguration.
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FARA
Risk för dödande elchock. Koppla alltid bort strömmen till instrumentet innan du gör
elektriska kopplingar.
Om styrenheten inte har en ansluten strömsladd ansluter du strömmen med en ledare eller en
strömsladd. Läs avsnitten som följer för att ansluta ström med en ledare eller en strömsladd.
3.3.3.1 Öppna styrenhetens lock
Öppna styrenhetens lock för att komma åt kabelanslutningarna. Se Figur 8.
Figur 8 Öppna kontrollen

3.3.3.2 Ta bort högspänningsskyddet
Styrenhetens högspänningskablage finns bakom högspänningsskyddet i styrenhetens skåp. Ta inte
bort skyddet när styrenheten är strömförande. Se till att skyddet är installerat innan ström ansluts till
styrenheten.
Ta bort högspänningsskyddet för att komma åt högspänningskablaget. Se Figur 9.
Figur 9 Högspänningsspärr
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3.3.3.3 Spänningsanslutning

FARA
Risk för dödande elchock. Skyddsjord (PE) krävs.

FARA
Risk för elektriska stötar och brand. Identifiera lokal brytare tydligt vid
kontaktledningsinstallation.

VARNING
Potentiell risk för dödande elchock. Om denna utrustning används utomhus eller i
potentiellt fuktiga miljöer måste ett jordfelsskydd användas vid anslutning av
utrustningen till nätström.

VARNING
Risk för dödande elchock. Den lokala frånkopplingen måste koppla från alla elektriska
strömförande ledare. Nätanslutningen måste hålla försörjningspolaritet. Den delbara
kontakten är frånkopplingssättet för kabelansluten utrustning.

VARNING
Risk för elektriska stötar och brand. Se till att den medföljande strömkabeln och
ickelåsande kontakten uppfyller tillämpliga landskodskrav.

VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.

ANMÄRKNING:
Installera utrustningen på en plats och ett ställe där det är enkelt att komma åt att koppla från
utrustningen och att använda den.
Anslut ström till instrumentet via skyddsrör eller nätsladd. Se till att en kretsbrytare med tillräcklig
strömförmåga är installerad i kraftledningen. Kretsbrytarens storlek är baserad på den tråddimension
som används för installationen.
För fast installation:
• Installera en lokal frånskiljare för instrumentet inom 3 m (10 fot) från instrumentet. Sätt en etikett
på frånskiljaren som identifierar den som huvudbrytare för instrumentet.
• Klassificerad för minst 90 °C (194 °F) och lämplig för installationsmiljön
• För permanenta anslutningar används endast solida kablar. Använd kabeldimensioner mellan
0,75 och 1.5 mm2 (18 till 16 AWG). Flexibla kablar måste ha en kabelsko eller stiftplint på slutet.
• Anslut utrustningen i enlighet med lokala, regionala och nationella elektriska föreskrifter.
• Anslut ledaren via en ledningshubb som håller ledaren ordentligt och försluter inneslutningen vid
åtdragning.
• Om metalledare används kontrollerar du att ledningshubben spänns så att ledningshubben
ansluter metalledaren till säkerhetsjord.
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Vid installation med nätsladd ska följande gälla för nätsladden:
•
•
•
•

Kortare än 3 m
Ha en kapacitet som är tillräcklig för tillförd spänning och ström.
Klassificerad för minst 90 °C (194 °F) och lämplig för installationsmiljön
Inte mindre än 0,75 mm2 (18 AWG) med tillämpliga isoleringsfärger för lokala kodkrav. Flexibla
kablar måste ha en kabelsko eller stiftplint på slutet.
• En nätsladd med trestiftskontakt (med jordanslutning) som passar för mataranslutningen
• Ansluten via en kabelgenomföring (dragavlastning) som håller kabeln säker och försluter
inneslutningen vid åtdragning
• Inte har någon typ av låsmekanism för pluggen
3.3.3.4 Anslut ledaren eller en strömsladd

ANMÄRKNING:
Tillverkaren rekommenderar användning av elektriska komponenter från tillverkaren, t.ex.
strömsladd, kontakter och dragavlastningar.

ANMÄRKNING:
Se till att kabelhöljet går igenom insidan av skåpet för att bibehålla skåpets miljöklassning.
Styrenheten kan kopplas för nätström genom fast anslutning i ledaren eller anslutning till en
strömkabel. Oavsett vilken kabel som används görs anslutningarna på samma terminaler.
Strömsladdens kontakt används för att ansluta och koppla bort strömmen till/från styrenheten. Vid
montering i ledaren används den monterade lokala bortkopplingen för att ansluta och koppla bort
strömmen till/från styrenheten.
Se Figur 10 och Tabell 3 för att ansluta ledaren eller en strömsladd. Stick in varje kabel i rätt terminal
till dess isoleringen ligger an mot terminalen så att ingen blottad tråd syns. Dra försiktigt i kablarna
efter anslutning för att kontrollera att de sitter ordentligt. Vid behov kan du ta bort kontakten från
PCBA för enklare kabelanslutning mellan terminalerna.
Observera: Kontrollera att alla kablar ligger under kabelgränsen som är markerad på PCBA för att förhindra
störningar med högspänningsskyddet. Se Figur 10.
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Figur 10 Anslut ledaren eller en strömsladd

1 AC- strömterminal

3 Jordskydd

2 Kabelgräns: placera inte kablar ovanför
linjen.

4 Ledningshubb (eller dragavlastning för
strömsladd)

Tabell 3 Kabelinformation - växelström
Plint

Beskrivning

Färg – Nordamerika

Färg – EU

L

Strömförande (ledning 1)

Svart

Brun

N

Nolla (N)

Vit

Blå

Jordskydd

Grön

Grön med gul rand

3.3.4 Anslut högspänningsreläerna

FARA
Risk för dödande elchock. Koppla alltid bort strömmen till instrumentet innan du gör
elektriska kopplingar.

VARNING
Potentiell risk för dödande elchock. Ström- och reläanslutningar är avsedda för anslutning
med en ledare. Använd endast en ledare på varje pol.

VARNING
Potentiell brandrisk. Kedjekoppla inte de vanliga reläanslutningarna och
förbindningstråden från nätströmsanslutningen på instrumentets insida.
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VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.

FÖRSIKTIGHET
Brandfara. Relälaster måste vara resistiva. Bryt alltid strömmen till reläerna med en
extern säkring eller strömbrytare. Följ reläklassningarna i sektionen Specifikationer.

ANMÄRKNING:
Se till att kabelhöljet går igenom insidan av skåpet för att bibehålla skåpets miljöklassning.
Instrumentet har två strömlösa reläer, var och en med en enpolig växlande kontakt. Varje relä ändrar
status när det valda utlösningsvillkoret för reläet uppfylls.
Reläplintarna sitter bakom ett högspänningsskydd i styrenhetens skåp. Ta inte bort skyddet när
reläplintarna är strömförande. Anslut inte ström till reläplintarna om skyddet inte är installerat.
Anslut reläerna till en styrenhet eller larmenhet om så behövs. Information om att ansluta reläerna
hittar du i Figur 11 och Tabell 4. Använd MSM-programvaran för att konfigurera utlösningsvillkor för
varje relä.
Läs Specifikationer på sidan 3 om reläspecifikationer. Reläerna är isolerade från varandra och från
lågspänningskretsarna på ingångarna/utgångarna.
Den största mätartråden som ström- och reläkontakterna är klassade för är 1,5 mm2 (16 AWG).
Reläplintarna har plats för ledare på 0,75 - 1,5 mm2 (18 till 16 AWG) (beroende på belastning).
Använd en kabel med en isoleringsklassning för 300 VAC eller högre. Stick in varje kabel i rätt
terminal till dess isoleringen ligger an mot terminalen så att ingen blottad tråd syns. Dra försiktigt i
kablarna efter anslutning för att kontrollera att de sitter ordentligt. Vid behov kan du ta bort kontakten
från PCBA för enklare kabelanslutning mellan terminalerna. Flexibla kablar måste ha en kabelsko
eller en stiftplint på slutet.
Observera: Kontrollera att alla kablar ligger under kabelgränsen som är markerad på PCBA för att förhindra
störningar med högspänningsskyddet.

Strömmen till reläkontakter måste vara 5 A (endast resistiv belastning), 1250 VA 125 W (endast
resistiv belastning) eller mindre. Se till att det finns en andra brytare så att det går att bryta strömmen
från reläerna lokalt i nödfall och vid underhåll.
Använd endast reläerna vid högspänning (större än 30 V-RMS och 42,2 V-TOPP eller 60 VDC). Den
maximala omkopplingsspänningen är 250 VAC Konfigurera inte en kombination av hög och låg
spänning.
Reläplintanslutningar till elnätet i permanent anslutna tillämpningar måste ha en isolering som är
klassad för minst 300 V och 90 °C (194 °F). Plintar som är anslutna till elnätet med en strömkabel
måste vara dubbelisolerade och klassade för 300 V och 90 °C (194 °F) på både den inre och den
yttre isoleringsnivån.
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Figur 11 Ansluta reläerna

Tabell 4 Kabelinformation – reläer
Plint

Beskrivning

Plint

Beskrivning

1

Relä 2, NC

4

Relä 1, NC

2

Relä 2, vanligt

5

Relä 1, vanligt

3

Relä 2, NO

6

Relä 1, NO

NC = normalt stängd, NO = normalt öppen

3.3.5 Montera en expansionsmodul

VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.
Expansionsmoduler med analoga utgångar, analoga ingångar och Profibus-kommunikation är
tillgängliga för styrenheten. Mer information finns i dokumentationen som medföljer modulen.

3.3.6 Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP är en standard för industriell kommunikation. Modbus TCP/IP-protokollet ansluter
datorer till mät- och styrsystem som använder TCP/IP-protokoll för dataöverföring. Denna typ av
dataöverföring kallas maskin till maskin-kommunikation (M2M).
Styrenheten är fabrikskonfigurerad för att kunna integreras direkt i programmerbara styrsystem
(PLC). PLC-system registrerar och bearbetar styrenhetens uppmätta data. Dataanalysen och
procedurerna som orsakas av resultaten programmeras i PLC-systemet.
Använd ethernet-anslutning för TCP/IP-baserad fältbusskommunikation för att ansluta styrenheten till
ett PLC-system. Mer information finns i Figur 6 på sidan 13. När styrenheten är konfigurerad för att
dela LAN kan styrenheten inte ansluta till Modbus TCP/IP. Se till att inaktivera internetdelning och
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konfigurera ethernet-porten för att anpassa Modbus TPC slav-IP-adressen för PLC IPundernätskonfigurering. Mer information finns i LAN-anslutning på sidan 31. Det är nödvändigt med
en Claros™-anslutning för att konfigurera Modbus TCP-datagrammet.
En styrenhet med mobil internetanslutning kan anslutas till Modbus TCP/IP och dela
internetanslutningen via LAN. Se Figur 12.
Observera: Kontrollera att Modbus TCP-mastern och en av styrenheterna är på samma IP-subnät.

Figur 12 Anslutningsdiagram

1 PLC-system

3 Styrenheten delar nätverksanslutning

2 Styrenhet med mobil anslutning

3.4 Stäng luckan
FARA
Risk för dödande elchock. Starkströmskabeldragning till styrenheten görs efter
högspänningsspärren i styrenhetens kapsling. Spärren måste alltid vara på plats förutom
när moduler installeras eller när en kvalificerad installationstekniker kopplar in ström,
reläer eller analoga utgångar och nätverkskort.

ANMÄRKNING:
Stäng styrenhetskåpan och se till att kåpans skruvar är ordentligt åtdragna för att bibehålla skåpets
miljöklassning.
När elektriska anslutningar genomförts monterar du högspänningsskyddet. Kontrollera att
högspänningsskyddet är korrekt monterat på skåpets stödlinjer och fäst på huvud-PCBA. Se till att
den nedre delen av högspänningsskyddet (mjuk gummikant) är rätt installerad och inte är
deformerad. Se Figur 13.
Stäng kontrollens lock. Dra åt täckskruvarna med 2 Nm (17.70 lbf-in) vridmoment. Se Figur 8
på sidan 15.
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Figur 13 Montera högspänningsskyddet

3.5 Anslut en digital sc-givare
VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.
En digital sc-givare kan anslutas till styrenheten med hjälp av nycklad snabbanslutning. Se Figur 6
på sidan 13 och Figur 14. En digital givare kan anslutas när styrenheten är på eller av.
Styrenheten hittar automatiskt anslutna givare. Givarens statuslampa på frontpanelen blinkar blått
under anslutningsproceduren. När lampan är tänd är givarens anslutning korrekt. Mer information
finns i Användargränssnitt på sidan 23. Använd mobilappen för att konfigurera och hantera anslutna
givare.
Behåll anslutningens lock för att täcka anslutningens öppning om sensorn måste tas bort.
Figur 14 Snabbanslutning av digital givare
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3.6 Anslut Claros Connector och SC200-styrenheten
Artiklar som ska finnas tillgängliga:
• Claros Connector
• Fjärrservicekontakt för SC200-styrenheten13
• Alternativ säkerhetsbarriär för högspänning för SC200-styrenheten (tillval)
1. Stäng av strömmen till Claros Connector och styrenheten.
2. Anslut anslutningskabeln till Claros Connector. Se Claros Connector – Elektriska kopplingar och
anslutningar på sidan 14.
3. Dra den andra änden av anslutningskabeln genom en tillgänglig öppning i SC200-styrenheten.
Håll kabeln med en dragavlastningskoppling. Se dokumentationen för SD200-styrenheten.
Observera: Om alla tre anslutningarna i den främre raden på styrenheten redan används använder du
öppningen till vänster på styrenhetens baksida. Ersätt högspänningsspärren med den alternativa
högspänningsspärren. Installera anslutningskabeln genom den nedre vänstra öppningen på den alternativa
högspänningsspärren.

4. Anslut det medföljande Claros Connector-kortet till servicekabelanslutningen på styrenhetens
lucka. Se till att alla stift är anslutna.
5. Anslut anslutningskabeln till Claros Connector.
6. Förse Claros Connector och styrenheten med ström.
7. Konfigurera Claros Connector i Claros.

3.7 Anslut Claros Connector och SC1000-styrenheten
Artiklar som ska finnas tillgängliga:
• Claros Connector
• Fjärrserviceanslutning för SC1000-styrenhet14
1. Stäng av strömmen till Claros Connector och styrenheten.
2. Anslut anslutningskabeln till Claros Connector. Se Claros Connector – Elektriska kopplingar och
anslutningar på sidan 14.
3. Anslut den andra änden av anslutningskabeln till nätverksgränssnittskontakten på SC1000styrenheten. Se dokumentationen för SC1000-styrenheten.
4. Förse Claros Connector och styrenheten med ström.
SC1000-styrenheten visar Claros Connector som en ny enhet.
5. Anslut till SC1000-styrenheten via en webbläsare. Se dokumentationen för SC1000-styrenheten.
Claros Connector visas i mätvyn.
6. Välj Claros Connector-menyn och gå till CLAROS DEVICES (CLAROS-ENHETER).
7. Välj de enheter som ska vara tillgängliga i Claros och tryck sedan på OK.
8. Vänta 30 sekunder15 minst. De valda enheterna visas som Claros Connector-mätningar och är
tillgängliga i Claros.
9. Konfigurera Claros Connector i Claros.

Avsnitt 4 Användargränssnitt
Knappsatsen har styrenhetsikoner, givarstatuslampor och två kanalknappar. Se Figur 15.

13
14
15

Inkluderar en anslutningskabel och Claros Connector-kort.
Anslutningskabel medföljer.
Väntetiden ökar cirka 15 sekunder för varje ansluten givare. Till exempel 30 sekunder för
1 givare och 2 minuter för 7 givare.
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Figur 15 Vy över knappsats och frontpanel

1 Styrenhetsikoner

4 Kanalknapp 2 – försätter samtliga
kanalutgångar i vänteläge.

2 Givarstatuslampa för kanal 1

5 Lampa för givarstatus för kanal 2

3 Kanalknapp 1 – försätter samtliga
kanalutgångar i vänteläge.
Frontpanelen har ikoner högst upp som visar styrenhetens tillstånd. Se Tabell 5.
Givarens statuslampa visar tillståndet för varje givare. Mer information finns i Tabell 6. Läs
Felsökning på sidan 39 för att hitta möjliga orsaker och lösningar till vanliga problem.
Tabell 5 Ikonbeskrivningar
Ikon

Beskrivning

Status

3G/4G-signalstyrka

Alla av: ingen signal
Alla på: bäst signal

Molnanslutning (MSM) Av: ingen internetanslutning
Lyser röd: Korrekt internetanslutning, men felaktig
molnanslutning.
Lyser blå: Korrekt molnanslutning. Styrenhet ansluten till MSM.
Blinkar blått: ansluter till molnet
USB-anslutning

Släckt: Inget USB-flashminne är anslutet
Lyser blått: USB-flashminne anslutet
Blinkar blått: dataöverföring

WiFi-anslutning

Av: ingen WiFi-anslutning
Lyser blått: styrenhet ansluten till en WiFi-åtkomstpunkt.

Tabell 6 Beskrivningar för givarstatuslampa
LED-status

Beskrivning

Lyser blått

Givaren fungerar och inga varningar, fel eller påminnelser finns.

Blinkar blått

Givaren ansluter till molnet.

Lyser gult

Givaren fungerar, men det finns aktiva varningar eller påminnelser.
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Tabell 6 Beskrivningar för givarstatuslampa (fortsättning)
LED-status

Beskrivning

Blinkar gult (1 kanal)

Utgångarna på kanalen är i vänteläge.

Blinkar gult (2 kanaler) Kanalerna i två givare är i vänteläge eller så är inga givare anslutna på de
två kanalerna.
Lyser rött

Mätvärdet är felaktigt på grund av givarfel.

Blinkar rött

Givaranslutningsproblem16
Givartypen stöds inte av molnet.

Av

Ingen ansluten givare (om givaren på den andra kanalen är ansluten)

4.1 Användargränssnitt och navigering – mobil enhet/dator
När du har loggat in visas sidan My dashboard (Min instrumentpanel). Tryck på Devices
(Enheter) för att starta MSM-programmet. Mer information finns i Tabell 8. Tryck på
för att öppna
huvudmenyn. Se Tabell 7.
Tabell 7 Huvudmeny
Tecken Display (Skärm)

16

Beskrivning

Admin

Basic
(Grundinställningar)

My dashboard (Min
instrumentpanel)

Öppnar startsidan.

X

X

Enheter

Visar listan över enheter för
instrumenthantering.

X

X

Data

Valfritt: Visar datahantering,
grafer och kalkylblad.

X

X

Manage (Hantera)

Lägger till nya användare och
roller. Se Lägg till ny
användare på sidan 34.
Tillval för datahantering: Plantinställning

X

User profile
(Användarprofil)

Visar namn och e-post för
aktuell användare.

X

X

Utloggning

Avslutar MSM-programmet.

X

X

Kontrollera att endast två givare är anslutna till styrenheten. Se Felsökning på sidan 39.
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Tabell 8 Enhetssidor
Device list (Enhetslista)

Sida med enhetsinformation

4.1.1 Lista över meddelanden
Meddelande Beskrivning
Felmeddelandet visar en
brådskande varning som kräver
omedelbar uppmärksamhet.

Visar felmeddelandet.

Varningsmeddelande visar en
varning som informerar om
kommande underhåll.
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Åtgärd
1. Tryck på fältet för att visa felmeddelandet.
2. Om det visas trycker du på för att öppna
ett arbetsflöde.
Felsökningsinformation finns i enhetens
användarhandbok.
1. Tryck på fältet för att visa
varningsmeddelandet.
2. Om det visas trycker du på
ett arbetsflöde.

för att öppna

Visar varningsmeddelandet.

Felsökningsinformation finns i enhetens
användarhandbok.

Meddelandet visar en väntande
status, t.ex. återstående väntetid
eller att en annan användare
arbetar på arbetsflödet.

Tryck på fältet för att visa meddelandet.

Öppnar ett arbetsflöde för att göra
en underhållsåtgärd.

Tryck på ikonen för att gå direkt till nästa steg.
Följ arbetsflödet för att avsluta
underhållsåtgärden.

Visar att enheten har väntande
status.

Vänta tills den automatiska åtgärden har utförts
eller användaren har slutfört åtgärden.

Visar att labbvärden finns
tillgängliga.

Tryck på ikonen för att slutföra arbetsflödet.

Meddelande Beskrivning
Går tillbaka till föregående skärm.

Åtgärd
Tryck på ikonen för att gå tillbaka till
föregående skärm.

Avslutar arbetsflödet eller
Tryck på ikonen för att gå tillbaka till i
underhållsåtgärder och går tillbaka enhetslistan. Enheten är nu olåst och andra
till enhetslistan.
användare kan få åtkomst till enheten.

4.1.2 Styrfunktion för enheter
När du öppnar en enhetsmeny (t.ex. kalibrering eller underhållsåtgärd) är enheten låst för andra
användare.
Avsluta enhetsmenyn genom att trycka på eller . Tryck på för att öppna föregående skärm.
Tryck på för att avsluta menyn och gå tillbaka till enhetslistan.
Om en underhållsåtgärd registreras följer du åtgärden med Continue (Fortsätt) eller . Avsluta
arbetsflödet och gå tillbaka till produktlistan genom att trycka på Cancel (Avbryt) eller . Tryck på
för att gå till föregående skärm i arbetsflödet.
När en underhållsåtgärd pågår förblir enheten låst för andra användare och arbetet kan avfärdas om
flyttas från huvudmenyn.

4.2 Claros Connector – Användargränssnitt
Claros Connector-knappsatsen har ikoner, statuslampor och två knappar. Se Figur 16.
Figur 16 Claros Connector-knappsats

1 Claros Connector-ikoner

4 Knapp 2 – öppnar Claros-menyn som en
lokal användare.

2 Statuslampa 1

5 Statuslampa 2

3 Knapp 1 – öppnar Claros-menyn som en
lokal användare.
Frontpanelen har ikoner högst upp som visar Claros Connectors tillstånd. Se Tabell 9.
Statuslampan visar tillståndet för Claros Connector. De två lamporna tänds samtidigt. Se Tabell 10.
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Tabell 9 Ikonbeskrivningar
Ikon

Beskrivning

Status

3G/4G-signalstyrka

Alla av: Ingen signal
Alla på: Bäst signal

Molnanslutning (MSM) Av: Ingen internetanslutning
Lyser röd: Korrekt internetanslutning, men felaktig
molnanslutning.
Lyser blå: Korrekt molnanslutning. Styrenhet ansluten till MSM.
Blinkar blått: Ansluter till molnet
USB-anslutning

Släckt: Inget USB-flashminne är anslutet
Lyser blått: USB-flashminne anslutet
Blinkar blått: Dataöverföring

WiFi-anslutning

Av: Ingen WiFi-anslutning
Lyser blått: styrenhet ansluten till en WiFi-åtkomstpunkt.

Tabell 10 Beskrivningar för givarstatuslampa
LED-status Beskrivning
Lyser blått

Claros Connector fungerar och inga varningar, fel eller påminnelser finns.

Lyser rött

En användare har öppnat menyn för en enhet via Claros-servern.

Lyser gult

En lokal användare har tryckt på en av de två knapparna på Claros Connector. Alla
enheter som är anslutna till systemet är låsta för användaren via Claros-servern.
Tryck på en knapp igen för att låsa upp enheten.

Av

Claros Connector är inte aktiverad.

Avsnitt 5 Start
Anslut strömsladden till ett eluttag med skyddsjord eller se till att styrenhetens strömbrytare är
påslagen.

5.1 Webbserverprogram
Styrenheten har ett webbserverprogram som ger tillgång till konfigurations- och diagnosfunktioner.
Anslut styrenheten till en stationär eller bärbar dator för användning tillsammans med
webbserverprogrammet.
Observera: Om det medföljande SIM-kortet används med köpta dataplaner är det inte nödvändigt med tillgång till
webbserverprogram.

5.1.1 Anslut styrenheten till en bärbar eller stationär dator
Anslut styrenheten till en bärbar eller stationär dator med operativsystemet Microsoft Windows.
Observera: Se till att den stationära eller bärbara datorn inte är ansluten till LAN.

Artiklar som ska finnas tillgängliga:
• Bärbar eller stationär dator
• USB Ethernet-adapter
• RJ45 Ethernet-kabel
1. Anslut Ethernet-kabeln till datorn. Se Figur 17.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till USB Ethernet-adaptern.
3. Anslut USB Ethernet-adaptern till USB-porten på styrenheten.
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Figur 17 Anslut USB Ethernet-adaptern

5.1.2 Konfigurera IP-adressen på datorn
Använd följande steg för att ändra IP-adressen i Microsoft Windows på din bärbara eller stationära
dator.
Observera: Användaren måste ha administratörsbehörighet för Windows på datorn för att kunna ändra Windowsinställningar.

1. Gå till Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter och välj sedan
Ändra inställningar för nätverkskort.
2. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och välj sedan Egenskaper.
3. Markera Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och välj sedan Egenskaper.
4. Välj Använd följande IP-adress. Ändra inställningarna som följer.
Alternativ

Beskrivning

IP-adress

192 . 168 . 165 . 1

Nätmask

255 . 255 . 255 . 0

Standard-gateway

tom

Observera: Notera de ursprungliga värdena för att ändra tillbaka värdena efter konfigurationen.

5. Välj OK för att bekräfta inställningarna.
Observera: Ändra inställningarna till de ursprungliga värdena när konfigurationen är slutförd.

6. Öppna webbläsaren på datorn. Ange följande IP-adress för att ansluta till SC4200c-styrenheten.
Svenska 29

”http://192.168.165.30"

5.1.3 Använd webbserverprogrammet
1. Välj menyn Modem för att konfigurera modemet.
2. Välj menyn Ethernet för att konfigurera Ethernet-gränssnittet för att få tillgång till internet och till
MSM.
3. Välj Underhåll och välj ett alternativ.
Alternativ

Beskrivning

Nätverksstatus

Visar inställningarna för styrenhetens nätverksgränssnitt som används
för att komma åt MSM. Visar en anslutningsrapport och möjliga
lösningar på anslutningsproblem.
• Internet-anslutning – visar internet- och klientanslutningsstatus.
• LAN-anslutning – visar kabelanslutningsstatus. Visar MAC- och IPadressdata. Visar switchstatus (Ethernet-port för nätverksdelning).
• Trådlös
• WiFi-anslutning – visar status för dongelanslutningen och
signalstyrka. Visar nätverksnamn och IP-adress- och
subnätsmaskdata.
• Mobilanslutning – visar modem- och SIM-anslutningsstatus och signalstyrka. Visar leverantörsnamn. Visar flerplatsanvändningsoch APN-status (modeminställningar). Visar internetanslutningsstatus (dataöverföring och -gräns).

SC-enhetslista

Visar anslutningsstatus för MSM för expansionsmoduler, givare och
styrenhet.
• Styrenhet – visar styrenhetsnamn, styrenhets-ID och data för
molnanslutningen.
• Moduler – visar modulnamn, modul-ID och data för molnanslutningen.
• Givare – visar givarnamn, givar-ID och data för molnanslutningen.

Versioner

Visar styrenhetens programvaruversion.

Loggar och historik Visar styrenhetens historiska data (d.v.s. konfiguration och
logghändelser).
Starta om

Slår av och på styrenheten.

Fabriksåterställning Ställer in styrenhetens historik, modem och Ethernet-konfigurationer
tillbaka till fabriksinställningarna.

5.2 Anslut instrumentet till ett nätverk
Instrumentet måste anslutas till ett nätverk med internetanslutning för konfiguration och drift.
Beroende på dess version ansluts styrenheten till internet med mobilt nätverk, WiFi eller en LANanslutning.

30 Svenska

5.2.1 LAN-anslutning
Instrumentet är fabrikskonfigurerat med två undernätverk. Den här konfigurationen använder de två
Ethernet-portarna separat, en för internetåtkomst och en för TCP/IP-baserad fältbusskommunikation
med PLC/SCADA. Om du vill ändra Ethernet-portkonfigurationen och använda porten för
nätverksdelning läser du Dela LAN på sidan 31.
1. Använd en Ethernet-kabel (M12 till RJ45) för att ansluta styrenheten till en enhet med
internetanslutning. Se Elektriska anslutningar och kopplingar på sidan 13.
Observera: Anslut Ethernet-kabeln till rätt Ethernet-kontakt.

2. Anslut styrenheten till en bärbar eller stationär dator. Öppna webbserverprogrammet. Se
Webbserverprogram på sidan 28.
3. Gå till Ethernet-konfigurationssidan och konfigurera LAN-anslutningen.
Observera: Ingen internetanslutning krävs för att slutföra konfigurationen.

4. Öppna webbläsaren på datorn. Ange följande IP-adress för att ansluta till SC4200c-styrenheten:
http://192.168.165.30
5. Välj Ethernet-menyn.
a. Om kundens nätverk har stöd för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) använder du
inställningen Erhåll en IP-adress automatiskt.
b. Om kundens nätverk inte har stöd för DHCP använder du inställningen Använd följande IPadress och slutför inställningarna med IP-adresser som tillhandahålls av
nätverksadministratören.
Styrenheten är fabrikskonfigurerad med två olika undernätverk på Ethernet-portarna:
• Port 1 (fec0): Ethernet-gränssnitt för LAN-anslutning med dynamisk IP-adress (standard)
• Port 2 (fec1): Ethernet-gränssnitt för Ethernet-baserad fältbuss med statisk IP-adress
192.168.165.20 (standard)
Observera: Se till att inställningen för delning av nätverksanslutningen är avaktiverad för att använda
ethernet-porten för Modbus TCP/IP-kommunikation. Konfigurera ethernet-portens parametrar för att anpassa
dem för huvudkonfigurationen för Modbus TCP/IP (PLC).

6. Välj rätt IP-inställning (dynamisk eller statisk). Ange vid behov de korrekta inställningarna utifrån
nätverkstopologin: IP-adress, nätmask och standardgateway.
7. Välj delning av anslutningsnätverk för att dela instrumentets internetanslutning med andra
styrenheter.
Observera: Om den här inställningen är vald slås de två portarna samman och endast en portkonfiguration
krävs. Med den här konfigurationen används Ethernet-porten för nätverksdelning.

8. Välj Apply (Verkställ) för att spara inställningarna.
5.2.1.1 Dela LAN
Instrumentet kan konfigureras som en Ethernet-brytare. När konfigurationen för nätverksdelning är
aktiverad kan en styrenhet med internetåtkomst dela anslutningen med andra styrenheter. Mer
information finns i Figur 18. De två Ethernet-portarna delar konfiguration. Ethernetkonfigurationssidan konfigurerar endast en Ethernet-port. Se LAN-anslutning på sidan 31.
Observera: När konfigurationen för nätverksdelning är aktiverad mellan flera styrenheter och en styrenhet i kedjan
kopplas från, kommer efterföljande styrenheter också att vara offline.
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Figur 18 Nätverksdelning

5.2.2 Mobil nätverksanslutning
Om styrenheten ansluts till internet med det fabriksmonterade SIM-kortet och den förvalda Hachdataplanen är inga fler steg nödvändiga. Om du vill ändra SIM-kortet och ansluta styrenheten till
internet med ett mobilt nätverk via en kundspecifik dataplan kan du utföra följande steg:
1. Ta bort det fabriksmonterade Micro-SIM-kortet.
2. Montera ett Micro-SIM-kort som tillhandahålls av användaren. Se Figur 19.
Figur 19 Installation av SIM-kort

3. Anslut styrenheten till en bärbar eller stationär dator. Öppna webbserverprogrammet. Se
Webbserverprogram på sidan 28.
4. Konfigurera modemet.
Observera: Ingen internetanslutning krävs för att slutföra konfigurationen.

5. Öppna webbläsaren på datorn. Ange följande IP-adress för att ansluta till SC4200c-styrenheten:
http://192.168.165.30
6. Välj menyn Modem.
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7. Välj SIM-leverantören i listan Provider (Leverantör). Om leverantören inte finns med i listan väljer
du Other (annan) och anger följande inställningar.
Alternativ

Beskrivning

APN

Leverantörens namn (Access Point Name)

Användarnamn

Användarnamn

Lösenord

Användarlösenord

SIM-PIN

PIN-kod för SIM-kort

8. Välj Apply (Verkställ) och vänta tills meddelandet ”Modem is currently configured” (Modemet har
konfigurerats) visas på datorn.
Observera: Ingen internetanslutning krävs för att slutföra konfigurationen.

9. Koppla loss nätverkskabeln och USB Ethernet-adaptern från datorn och styrenheten.
10. Efter högst fem minuter kan du undersöka signalstyrkan som visas på styrenhetens framsida.
Molnikonen förblir blå för att visa en korrekt anslutning.
11. Ändra inställningarna till de ursprungliga värdena när konfigurationen är slutförd.

5.2.3 WiFi-nätverksanslutning
Om styrenheten ansluts till internet med ett WiFi-nätverk utför du följande steg:
Observera: För att ansluta styrenheter till ett WiFi-nätverk krävs en USB-dosa och en WiFi USB-adapter (dongel).
Se dokumentationen som medföljde USB-dosan för mer information om WiFi-installationen.

1. Anslut styrenheten till en bärbar eller stationär dator. Öppna webbserverprogrammet. Se
Webbserverprogram på sidan 28.
2. Välj WiFi-menyn.
3. Ställ in knappen för WiFi-anslutning till på. En lista över tillgängliga åtkomstpunkter och
signalstyrkan för varje åtkomstpunkt visas.
4. Markera den önskade WiFi-åtkomstpunkten. Ange användarnamn och lösenord vid behov.
Observera: WiFi-anslutningen kan för närvarande acceptera följande autentiseringsmetoder:
• WEP: Rekommenderas inte. WEP-autentiseringsmetoden har låg säkerhet.
• WPA2 Personal/PSK: Standardautentisering. Använd lösenordet för att få åtkomst till nätverket.
• WPA2 Enterprise: Autentisering för företagsnätverk. Använd företagsuppgifterna (användarnamn och
lösenord) för att få åtkomst till nätverket.

5. Välj Apply (Verkställ) för att spara inställningarna.

5.3 Första installationen – Mobil enhet/dator
5.3.1 Aktivera kontot
Tillverkaren skapar CLAROS-kontot.
Kontots administratör (anges av kunden) tar emot en e-postinbjudan för att aktivera kontot.
Observera: : Inbjudningslänken förfaller efter 24 timmar. Om länken förfaller innan kontot aktiveras kan du kontakta
tillverkaren för att be dem att skicka e-postmeddelandet igen.

1.
2.
3.
4.

Välj ACTIVATE YOUR ACCOUNT (AKTIVERA KONTO) i e-postinbjudan.
Följ instruktionerna för att skapa ett användarnamn och lösenord.
Du får en e-postbekräftelse med inloggningsuppgifter.
Klicka på länken i e-postmeddelandet med inloggningsuppgifter för att logga in på kontot.
Tillverkaren rekommenderar att du lägger till ett bokmärke för den här webbplatsen för snabbare
åtkomst.
• EU-server: eu.fsn.hach.com
• USA-server: us.fsn.hach.com
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5.3.2 Lägg till ny användare
Observera: Endast kontoadministratörer, HST17 och HSA18 kan lägga till fler användare.

1. Öppna webbläsaren och logga in på MSM.
2. Tryck på
för att öppna huvudmenyn.
3.
4.
5.
6.

Tryck på
och välj Users (Användare) för att lägga till en ny användare.
Tryck på Add (Lägg till).
Ange förnamn, efternamn och e-postadress för den nya användaren.
Välj en roll för den nya användaren.
Alternativ

Beskrivning

Administrator (Administratör)

•
•
•
•

Basic (Grundinställningar)

• Hanterar och underhåller enheterna.

Hanterar administratörer och användare.
Hanterar maskinvara.
Uppdaterar programvara.
Hanterar och underhåller enheterna.

Observera: En användare kan ha både rollen Administrator och Basic.

7. Tryck på SAVE (SPARA).
Den nya användaren visas i listan.
En e-postinbjudan skickas till den nya användaren för att aktivera kontot. Se Aktivera kontot
på sidan 33.

5.3.3 Lägg till styrenhet
1. Installera mA utgångskort, reläkort och profibus-kort i styrenheten. Se installationsanvisningar i
styrenhetens användarhandbok.
2. Anslut givarna till styrenheten. Se installationsanvisningar i användarhandboken till styrenheten
SC1500 och/eller SC4200c.
3. Sätt på strömmen till styrenheten.
4. Anslut styrenheten till HACH-servern.
5. Starta programmet MSM genom att öppna webbläsaren på en mobil enhet/dator och logga in på
kontot.
6. Tryck på Devices (Enheter).
7. Tryck på ADD CONTROLLER (LÄGG TILL STYRENHET) för att lägga till styrenheten.
8. Ange styrenhetens serienummer. Bekräfta genom att trycka på Continue (Fortsätt).
9. Vänta i 30 sekunder och uppdatera webbläsaren. Styrenheten kommer att vara Online på
enhetslistan. Se Användargränssnitt och navigering – mobil enhet/dator på sidan 25.
10. Kontrollera att rätt serienummer och bild på styrenheten visas.
11. Välj styrenheten i enhetslistan för att öppna informationssidan.
Givarna och korten som är anslutna till styrenheten visas. Se Figur 20.
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Figur 20 Sida med information om styrenhet

5.3.4 Lägg till en givare
Kontrollera att styrenheten är ansluten till HACH-servern.
1. Se till att styrenheten är Online i enhetslistan.
2. Anslut givaren till styrenheten.
Vänta i 30 sekunder och uppdatera webbläsaren. Givaren är Online i enhetslistan och på sidan
med enhetsinformation. Se Användargränssnitt och navigering – mobil enhet/dator på sidan 25.
3. Se till att rätt serienummer, bild och rätt mätparametrar för enheten visas.
Efter 30 sekunder uppdateras mätvärdena för alla enheter. Se Användargränssnitt och navigering
– mobil enhet/dator på sidan 25.

5.3.5 Konfigurera ett mA utgångskort
Kontrollera att styrenheten är ansluten till HACH-servern.
1. Välj mA utgångskort från styrenhetens informationssida.
2. Tryck på MENU (MENY) för att öppna inställningar för mA-utgångskort. mA-utgångskortet
kommer att låsas. Se Styrfunktion för enheter på sidan 27.
3. Tryck på System setup (Konfigurera system) för att visa en lista över kanaler.
4. Välj en kanal och tryck på Source (Källa).
5. Välj en givare i listan. Tryck på OK för att bekräfta.
6. Välj en parameter i listan. Tryck på OK för att bekräfta.

5.3.6 Konfigurera ett profibus-kort
Kontrollera att styrenheten är ansluten till HACH-servern.
1. Välj profibus-kortet från styrenhetens informationssida.
2. Tryck på MENU (MENY) för att öppna enhetsinställningar. Enheten är låst. Se Styrfunktion för
enheter på sidan 27
3. Tryck på Telegram.
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4. Tryck på Anslut givare och välj en givare i listan. Tryck på OK för att bekräfta.
Den valda givaren visas.
5. Välj givare och tryck på .
6. Tryck på Add Tag (Lägg till tagg) och välj en tagg i listan. Tryck på OK för att bekräfta.
Den valda taggen visas.
7. Tryck på Save (Spara).
5.3.6.1 Ändra ordning på givare
Om du vill ändra givarnas placering i listan ska du göra följande:
1. Välj Menu > Telegram (Meny > Telegram) för att visa listan över givarna.
2. Markera givaren i listan.
3. Använd
och
för att flytta givaren uppåt eller nedåt i listan.
4. Tryck på Save (Spara).
5.3.6.2 Ta bort en givare
1. Välj Menu > Telegram (Meny > Telegram) för att visa listan över givarna.
2. Välj givare och tryck på .
3. Tryck på Delete Sensor (Ta bort givare) för att ta bort givaren och taggarna på sensorn från
telegrammet.
4. Tryck på Save (Spara).
Observera: Listan över de återstående givarna ändras inte när en givare har tagits bort.

5.3.6.3 Ändra placering och ta bort taggarna på en givare
1. Välj Menu > Telegram (Meny > Telegram) för att visa listan över givarna.
2. Välj givare och tryck på .
En lista över taggar visas.
3. Välj en tagg på listan.
• Använd

och

för att flytta taggen uppåt eller nedåt i listan.

• Tryck på Delete Tag (Ta bort tagg) om du vill ta bort en tagg.
4. Tryck på Save (Spara).

5.3.7 Lägg till en fotometer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ställ in fotometern på ON (PÅ).
Anslut fotometern till HACH-servern. Se fotometerns användarhandbok.
Tryck på Devices (Enheter) för att starta MSM-programmet.
Tryck på ADD DEVICE (LÄGG TILL ENHET) för att lägga till fotometern.
Ange fotometerns serienummer. Bekräfta genom att trycka på Continue (Fortsätt).
Vänta i 30 sekunder och uppdatera webbläsaren. Fotometern kommer att vara Online på
enhetslistan. Se Användargränssnitt och navigering – mobil enhet/dator på sidan 25.
7. Kontrollera att rätt serienummer och bild på fotometern visas.

Avsnitt 6 Användning
Använd MSM-programvaran för att interagera med anslutna mätenheter. Kontakta Hachs tekniska
support för att få ett Claros Mobile Sensor Management-konto för första gången.
Observera: Gå till tillverkarens webbplats för att få mer information om MSM-programvaran.

1. Öppna en webbläsare och ange rätt URL-adress:
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• US: https://us.fsn.hach.com
• EU: https://eu.fsn.hach.com
2. Ange inloggningsuppgifter för att:
• Få status och mätinformation om mätenheter.
• Konfigurera och kalibrera mätenheter.
• Få tillgång till interaktiva stegvisa underhållsguider.

6.1 Datahämtning
Styrenheten registrerar data i ett internt minne:
• Cirka 20 000 dataloggar, diagnostiska data och en händelselogg för alla anslutna givare och
moduler
• Diagnostiska data på styrenheten
Använd USB-anslutningen för att hämta data från styrenheten. Det går även att hämta data genom
MSM-programvarans användargränssnitt.
1. Anslut ett USB-flashminne till styrenheten. Se Anslut ett USB-flashminne(tillval) på sidan 37.
Styrenheten startar automatiskt hämtningen av lokala data till USB-flashminnet: datalogg,
händelselogg och diagnostisk data.
2. När hämtningen är klar tar du bort USB-flashminnet.
Observera: USB-ikonen på frontpanelen blinkar för att visa dataöverföring. Ta inte bort USB-flashminnet förrän
lampan slutar blinka.

3. Stäng USB-luckan.

6.2 Uppdatering av programvara
Kontrollera att styrenheten har den senaste programvaran. Använd USB-anslutningen för att
uppdatera styrenhetens programvara. Det går även att uppdatera programvaran genom MSMprogramvarans användargränssnitt.
1. Gå till se.hach.com och hämta den senaste programvaruversionen för ditt instrument.
2. Kopiera filerna till mappen Uppdatering på ett USB-flashminne.
3. Anslut ett USB-flashminne till styrenheten. Se Anslut ett USB-flashminne(tillval) på sidan 37.
Styrenheten hittar automatiskt uppdateringar av program eller fast programvara i USBflashminnets uppdateringsmapp och påbörjar uppdateringsproceduren.
4. När uppdateringen är klar tar du bort USB-flashminnet.
Observera: USB-ikonen på frontpanelen blinkar för att visa dataöverföring. Ta inte bort USB-flashminnet förrän
lampan slutar blinka.

5. Stäng USB-luckan.

6.3 Anslut ett USB-flashminne(tillval)
VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.
Anslut ett USB-flashminne till styrenhetens frontpanel om det behövs för att hämta data eller
uppdatera programvara. Se till att USB-flashenheten är formaterad med FAT32 och har minst
350 MB ledigt utrymme. Mer information finns i Figur 21. När du har tagit bort USB-flashminnet
stänger du uttagsluckan och fäster luckans skruvar. Dra åt höljets skruvar med ett högsta
vridmoment på 1,4 Nm (12.4 in./lb).
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Figur 21 Anslutning av USB-flashminne

6.4 Sätt SC-givare i vänteläge
Använd instrumentets knappsats för att sätta anslutna SC-givare i vänteläge vid manuell drift eller
underhåll.
1. Tryck på tillämplig kanalknapp i 3 sekunder.
Givarstatuslampan byter färg till orange.
2. Tryck på kanalknappen igen och aktivera SC-givaren för drift.

6.5 Få åtkomst till Claros med Claros Connector
Det finns två procedurer för att få åtkomst till Claros med Claros Connector.

6.5.1 Lokal användare
För att öppna en Claros-enhetsmeny som lokal användare gör du följande:
1. Tryck på en av de två knapparna på Claros Connector.
De två lamporna ändras till orange. Alla enheter är låsta för åtkomst via molnet.
2. Slutför Claros-enhetens meny.
3. Tryck på en av knapparna igen för att låsa upp alla enheter.
De två lamporna ändras till blått på Claros Connector. Alla enheter är olåsta.

6.5.2 Fjärranvändare
För att öppna en Claros-enhetsmeny via Claros-molnet gör du följande:
1. De två lamporna ändras till rött.
2. Om en SC1000 styrenhet används visas ett varningsmeddelande på den låsta enheten på
SC1000-styrenhetens skärm. Alla andra enheter låses upp och en lokal användare kan få
åtkomst till dem.
3. Om en SC200-styrenhet används är alla enheter låsta. Vänta tills användaren har slutfört
åtkomsten till Claros-molnet och lamporna lyser blått igen.

6.6 Installera en programuppdatering – Mobil enhet/dator
Om det finns en programuppdatering för en enhet visas en avisering i enhetslistan.
1. Välj enhet. Aviseringen ”Software update is available” (Programuppdatering finns tillgänglig)
visas.
2. Tryck på för att visa information om programversion. Se Figur 22.
3. Tryck på Update (Uppdatera) för att starta uppdateringen av programmet.
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Figur 22 Programuppdatering

Avsnitt 7 Underhåll
VARNING
Explosionsrisk. Den här handboken gäller endast för installation av enheten i riskfria
miljöer. För installation av enheten i en riskfylld miljö ska du endast använda anvisningar
och godkända kontrollritningar i den medföljande installationshandboken för farliga
miljöer.

FÖRSIKTIGHET
Flera risker. Endast kvalificerad personal får utföra de moment som beskrivs i den här
delen av dokumentet.

7.1 Rengöra styrenheten
FARA
Risk för dödande elchock. Koppla bort strömmen från instrumentet före underhålls- och
servicearbeten.
Observera: Använd aldrig brandfarliga är korroderande lösningsmedel för rengöring av någon del av styrenheten.
Användning av dessa lösningsmedel kan förstöra miljöskyddet på enheten och innebära att garantin upphör att
gälla.

1. Kontrollera att styrenhetens lock är ordentligt stängt.
2. Rengör styrenhetens utsida med en trasa fuktad med vatten, eller en blandning av vatten och ett
milt rengöringsmedel.

Avsnitt 8 Felsökning
8.1 LED-status
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Den inre gröna
Styrenheten saknar
strömlampan är släckt. strömförsörjning.
Alla indikatorlampor är
släckta.

Se till att strömsladden är ansluten till
styrenheten. Kontakta teknisk support.

Givarens statuslampa
lyser gult.

Läs givarens varningsbeskrivning som
visas i MSM och användarhandboken för
givaren.

Ett varningsmeddelande
rapporteras av givaren.
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Problem
Givarens statuslampa
lyser rött.

Möjlig orsak

Lösning

Det finns en ogiltig mätning
på grund av ett givarfel.

Läs givarens felbeskrivning som visas i
MSM och användarhandboken för givaren.

Det finns ett
kommunikationsfel mellan
givaren och styrenheten.

Undersök om det finns skador på givaren
eller givarens kabel. Om du upptäcker
några skador kontaktar du teknisk support.
Om du inte upptäcker några skador
kopplar du bort givaren, väntar tills lampan
som lyser rött slocknar och ansluter sedan
givaren igen. Kontakta teknisk support om
lampan lyser rött igen.

Givarens statuslampa
blinkar rött.

Givartypen stöds inte av
molnet.

Se till att givaren stöds av MSM.

Givarens statuslampa
blinkar rött.

Givaranslutningsproblem

Kontrollera att endast två givare är
anslutna till styrenheten. Även om det
finns två analoga modulportar tillgängliga
kommer endast två av tre enheter att
identifieras av styrenheten om en digital
givare och två moduler installeras.

Om det finns stöd för givaren kontaktar du
teknisk support.

Kontrollera att den analoga modulen och
den digitala givaren inte är anslutna till
samma kanal. De analoga modulportarna
är internt anslutna till givarkanalen. Om en
digital givare och en analog modul är
anslutna till samma kanal visas bara
modulen på styrenheten.
Kontrollera att styrenheten är kompatibel
med mA-ingångsmodulen. Kontakta
teknisk support.
Givarens statuslampa
är släckt, men den
andra givaren
fungerar.

Givaranslutningsproblem

Givarens statuslampa Givaranslutningsproblem
blinkar gult medan den
andra givaren inte är
ansluten.
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Undersök om det finns skador på givaren
eller givarens kabel. Om du upptäcker
några skador kontaktar du teknisk support.
Om du inte upptäcker några skador
kopplar du bort givaren, väntar i
15 sekunder och ansluter sedan givaren
igen. Kontakta teknisk support om lampan
fortfarande är släckt.
Undersök om det finns skador på givaren
eller givarens kabel. Om du upptäcker
några skador kontaktar du teknisk support.
Om du inte upptäcker några skador
kopplar du bort givaren, väntar i
15 sekunder och ansluter sedan givaren
igen. Kontakta teknisk support om lampan
fortfarande blinkar gult.

8.2 Anslutningsproblem
Problem
Den molnanslutna
lampan lyser rött.

Den molnanslutna
lampan är släckt.
Ibland blinkar lampan
blått en kort stund.

Möjlig orsak

Lösning

Ingen åtkomst till
molnet, men
åtkomst till internet

Om styrenheten ansluts till molnet för första gången
ser du till att styrenheten är etablerad i MSM.

Ingen åtkomst till
internet

Om styrenheten har anslutits till molnet tidigare
ställer du styrenheten till Av. Ställ styrenheten till På
igen. Kontakta teknisk support om lampan
fortfarande lyser rött.
Mobil internetåtkomst:
• Använd webbserverprogrammet för att kontrollera
SIM-kortinställningarna (leverantör, APN etc.).
• Använd webbserverprogrammet för att kontrollera
nätverksstatusen.
• Kontrollera att förbetalda SIM-kort har kredit.
• Kontrollera att SIM-kortets datavolym inte
överskridits.
LAN-internetåtkomst:
• Kontrollera att styrenheten har behörighet att
ansluta till nätverket.
• Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till rätt
Ethernet-port. Se Figur 6 på sidan 13.
• Använd webbserverprogrammet för att undersöka
nätverksstatusen.
• Om konfigurationen för nätverksdelning är
aktiverad söker du efter anslutningsproblem på
den första styrenheten i serien som är offline.

Den molnanslutna
lampan fungerar
inte.

Kontrollera att givarna är anslutna till MSM.
Kontakta teknisk support.

8.3 Anslutningsproblem – mobil enhet/dator
Problem
Ingen enhet visas i enhetslistan.

Lösning
Uppdatera webbläsaren.
Se till att styrenheten är påslagen och
ansluten till HACH-servern.
Slå av och på styrenheten.
Kontakta teknisk support.

Givaren ansluter till styrenheten. Styrenheten visas
som ”online” i enhetslistan, men sensorn visas inte i
enhetslistan.

Uppdatera webbläsaren.
Se till att givaren är korrekt ansluten till
styrenheten och styrenheten är påslagen.
Koppla loss givaren från styrenheten och
anslut givaren igen.
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Problem

Lösning

Givaren ansluts till styrenheten, men givaren visar
meddelandet ”Inactive since” (Inaktiv sedan).

Se till att givaren är korrekt ansluten till
styrenheten.
Koppla ifrån givaren och anslut givaren till
styrenheten.

Fel eller varningar visas i enhetslistan eller givarens
sida för enhetsinformation.

Slutför arbetsflödet för guidat underhåll.
I användarhandboken till givaren finns mer
information.

Avsnitt 9 Reservdelar och tillbehör
VARNING
Risk för personskada. Användning av icke godkända delar kan orsaka personskador
eller skador på maskinen eller utrustningen. Reservdelar i detta avsnitt är godkända av
tillverkaren.
Observera: Produkt- och artikelnummer kan variera i olika försäljningsregioner. Kontakta lämplig återförsäljare eller
se företagets webbsida för att få kontaktinformation.

Beskrivning

Artikelnr

Strömsladdsats, SC4200c, dragavlastning, 120 V AC,
amerikansk kontakt

LXZ524.99.00034

Strömsladdsats, SC4200c, dragavlastning, 240 V AC,
europeisk kontakt

LXZ524.99.00035

Strömsladdsats, SC4200c, dragavlastning, brittisk

LXZ524.99.00038

SC4200c, UV-skydd

LXZ524.99.00004

SC4200c, UV-skydd med soltak

LXZ524.99.00005

SC4200c mA utgångsmodul, 5 utgångar

LXZ524.99.00006

SC4200c Profibus DPnätverksmodul

LXZ524.99.00007

SC4200c mA-ingångsmodul

8782600

M12/RJ45-kontaktsats (Ethernet-kabel)

LXZ524.99.00009

M12/M12-kontaktsats (Ethernet-kabel)

LXZ524.99.00010

10 m Ethernet-kabel M12 till M12

LXZ524.99.00011

5 m Ethernet-kabel M12 till RJ45

LXZ524.99.00012

Hållare för mobiler

LXZ524.99.00013

Soltaksvisir

LXZ524.99.00033

Soltak

LXZ524.99.00037

Monteringsmaterial med soltak

LXZ524.99.00036

USB-skydd och skruvar SC4200c

LXZ524.99.00032

Modulhållare SC4200c

LXZ524.99.00017

Moderkortsskydd och kablageetiketter SC4200c

LXZ524.99.00019
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Beskrivning

Artikelnr

Uppsättning av kablageetiketter SC4200c

LXZ524.99.00020

Dragavlastningsset

4630700

Skruvmejsel, 2 mm brett blad

LZV680

Kontaktset för öppningar

LXZ524.99.00031

Panelmonteringsfäste

8001316

Styrenhet installationssats

8806200

Insatser för monteringsfäste

9177900

Profibus M12 anslutningsset

9178500

Profibus M12-uttag (hård tråd till snabbkontaktadapter)

9178200

Profibus M12 T-kontakt

9178400

USB till Ethernet-adapter för SC4200c, utan kabel

LZY472-01

Strömförsörjningsenhet med strömanslutningssladd för
AMTAX sc och PHOSPHAX sc

LQV155.99.00012

Strömförsörjningsenhet utan strömanslutningssladd för
AMTAX sc och PHOSPHAX sc

LQV155.99.00002

WiFi USB-adapter för USA, 2,4/5 GHz

LZY996

WiFi USB-adapter för EU, 2,4/5 GHz

LZY997

Extern USB-dosan för SC4200c

LXZ524.99.00016

9.1 Fjärrserviceanslutningar
ANMÄRKNING:
Fjärrserviceanslutningar är tillämpbart för LXG524.xx.xxxAx-styrenheter. Endast Hachservicetekniker bör installera fjärrserviceanslutningar.
Beskrivning

Artikelnr

Fjärrserviceanslutning för SC200

LXZ524.99.00046

Fjärrserviceanslutning för SC1000

LXZ524.99.00043

Claros Connector, endast LAN

LXV524.99.000A0

Claros Connector, LAN och 3G/4G US AT&T.

LXV524.99.010A0

Claros Connector, LAN och 3G/4G EU

LXV524.99.030A0

Claros Connector, LAN och extern USB-box (för WiFi- och
Verizon-modem)

LXV524.99.040A0

Alternativ högspänningsbarriär för SC200-styrenheten

9200400
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