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HOOFDMENU

HOOFDSTUK 1

INTRODUCTIE

EN HOOFDMENU

De ADI 1030 Bio Controller is een procesregelaar die maximaal vier proces-parameters
tegelijk kan meten en regelen. De regelaar bevat een 8-bit micro-processor, geladen met
flexibele "firmware" dat de genoemde parameters regelt via elf uitgangen (negen digitale
en twee analoge uitgangen).
Zie onderstaand figuur:

H
RS232
RS422
RS485

D E

l

F

A
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G

Schematische configuratie van de Bio Controller ADI 1030

A = Controller Board ADI 1030
C = LCD Weergavevenster
E = Digitale Uitgangen (9x)
G = Bioproces

B = Toetsenbord
D = Analoge Uitgangen (2x)
F = Sensor Modules (4x)
H = "Host Computer"

appiikonf
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Het display van de ADI 1030 bestaat uit vier regels (zie onderstaand voorbeeld):

36.7 °C

1 TT 25%

ADI1030

PROCESS

29.3 %

3^5%

MAIN

MANUAL

6.50

MENU

pH

75%

-

0.3 bar

11 JL 25%

BIO CONTROLLER

LOGIN

regel 1 toont de gemeten (maximaal vier) "proces variabelen".
regel 2 toont voor iedere regelaar die actief is:

de geregelde uitgang,
de trend van het proceswaarde (onder of boven setpoint, naderend of
zich verwijderend:

^* : onder setpoint, zich verwijderend, * : onder setpoint, naderend,

~T" : op setpoint, -&-: boven setpoint, naderend, -t-: boven setpoint,
zich verwijderend.
de regelaaruitgangswaarde (%).

regel 3 toont de menu-regel.
regel 4 toont de functies van de functietoetsen F1 - F5 (deze functies worden bepaald
door het gekozen menu, zie regel 3).

Indien de netvoeding wordt afgeschakeld in de "logout-mode" en opnieuw wordt
ingeschakeld (druk op F3 om door te gaan), dan tonen de onderste twee regels het
MAIN MENU en de mogelijke MENU FUNCTIES:

ADI 1030 - MAIN MENU

PROCESS MANUAL

BIO CONTROLLER

LOGIN

F1 F2 F3 F4 F5

N.B.:
- Grijs-ingekleurde functietoetsen zijn actief.
- De login-procedure en configuration-instructies staan beschreven in het User Manual
(Engelse versie).

QDQlikOff
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HOOFDSTUK 2

PROCESMENU

Na toegang tot het P R O C E S S menu (gebruik F1 in het MAIN menu) tonen de
onderste twee regels van het display:

PROCESS:

CONTROL SETPOINT DISPLAY

SELECT ACTION

F1 F2 F3 F4 F5

De functies in dit menu worden in dit hoofdstuk besproken.
De toetsen t en MAIN keren terug naar het hoofdmenu.

De toets FREEZE kan worden gebruikt om actieve regelaars te bevriezen
(uitgangswaarde naar een gedefmieerde situatie); display:

PROCESS: FREEZE

"VAR#1" "VAR#2"

SELECT CONTROL LOOP

"VAR#3" "VAR#4" ALL

F1 F2 F3 F4 F5

De functietoetsen F1 t/m F4 worden gebruikt om een van de (actieve) rgelaars te
bevriezen; F5 wordt gebruikt om alle vier de regelaars tegelijk te bevriezen.
Functietoetsen van regelaars die niet actief zijn worden niet getoond op display-regel
vier.
Indien een (of meer) regelaars bevroren zijn, dan toont het P R O C E S S :
CONTROL: menu de optie UNFREEZE (zie hoofdstuk 2.1.1 en 2.1.2).
Indien geen regelaars actief zijn kan de FREEZE-functie niet worden gebruikt
(foutmelding "NO ACTIVE CONTROL LOOP").

appiikor®
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2.1.2 KEUS VOOR ALGEMENE VARIABELE:

Met functietoets F5 (ALL) worden alle vier de procesvariabelen tegelijkertijd
geselecteerd; het display toont:

PROCESS: CONTROL: ALL:

START (STOP) (UNFREEZE)

"PROCESS TIME"

T-START T-RESET

F1 F2 F3 F4 F5

Met F1/F2 kunnen de regelaars voor alle vier de procesvariabelen tegelijkertijd
worden gestart/gestopt.
Indien een of meer regelaars zijn bevroren, kan F3 worden gebruikt om dit
ongedaan te maken.

Toets F4 heeft drie verschillende nineties:
- Indien de procestijd = 0000:00:00 (HHHH:MM:SS) en stilstaat, is F4 = T-START
(de procestijd-teller start na het drukken op deze toets); in dit geval heeft F5 geen
functie.

• Indien de procestijd niet 0000:00:00 en stilstaat, is F4 = T-CONT. en F5 = T-
RESET; F4 herstart de procestijd-teller, F5 zet de procestijd op 0000:00:00
(bevestiging wordt verlangd).

- Indien de procestijd loopt, is F4 = T-STOP (de procestijd-teller stopt na het
indrukken van deze toets); F5 heeft geen functie.

appiikon®
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2.3 PROCES-DISPLAY:

Na het indrukken van F3 in het PROCESS menu toont het display:

PROCESS: DISPLAY: SELECT OPTION

DOSED OUTPUTS P TIME SETPOINT CONTROL

F1 F2 F3 F4 F5

2.3.1 DISPLAY DOSE MONITOR WAARDEN:

Na keuze voor F1 worden drie groepen met opgenomen dose-monitor-waarden (1
3; 4 - 6 en 7 - 9) getoond:

PROCESS:DISPLAY:DOSE MONITORS:

(1-3) (4-6) (7-9)

F1 F2 F3 F4 F5

De functietoetsen worden gebruikt om een groep te kiezen; het indrukken van F1
resulteert in het volgende display:

DM(1-3) XXXX.X"xxx" XXXX.X"xxx" XXXX.X"xxx"

(4-6) (7-9)

F1 F2 F3 F4 F5

Na gebruik van toets F2 of F3 krijgt F1 weer de functie "Dose Monitors 1-3".

- De dose-monitor-waarden kunnen worden geconfigureerd (zie hoofdstuk 5 in de
Engelse versie van deze gebruiksaanwijzing) in de volgende eenheden:

tiid (mn of hs),
volume (ml of 1),
gewicht (g of kg),
Energie (J of kJ).

De dose-monitor-waarden worden weergegeven met "floating point" (drijvende
komma).
Wanneer een waarde het getal 99999 bereikt, wordt het teruggezet op 0.

DEPENDABLE INSTRUMENTS
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2.3.3 DISPLAY PROCESTIJD:

Na het indrukken van F3 in het DISPLAY menu wordt de procestijd weergegeven:

DISPLAY: PROCESS TIME: HHHH : MM : SS

F1 F2 F3 F4 F5

De t toets keert terug naar het "PROCESS-DISPLAY" menu.

N.B.:
- Met dit menu kan de "PROCESS TIME" alleen worden uitgelezen en niet worden
gestart of gestopt (zie hiervoor het "PROCESS-CONTROL-ALL" menu).

2.3.4 DISPLAY SETPOINTS:

Toets F4 in het DISPLAY menu kan worden gebruikt om de normale display-
layout te wijzigen; met behulp van deze optie kan regel drie de "setpoints" van de
vier regelkringen weergeven:

DISPLAY:

YES

SETPOINT ON 3RD LINE? NO

CONFIRM

F1 F2 F3 F4 F5

Na het indrukken van F1 verandert deze functie in "NO"; op deze manier kan de
gewenste layout van display-regel 3 worden ingesteld. F5 (CONFIRM) bevestigt de
gemaakte keuze en keert terug naar het "PROCESS-DISPLAY" menu.

N.B.:
- Het indrukken van de "MAIN" toets activeert de DISPLAY-SETPOINT keuze.
Door de "MAIN" toets een tweede keer in te drukken, wordt deze keuze afgebroken
krijgt display-regel 3 weer zijn normale uiterlijk.

<SODDliKOff
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HANDMATIG MENU

Na toegang tot het "MANUAL" menu (gebruik F2 in het "MAIN" menu) toont de
onderste display-regel:

MANUAL:

CALIBR

F1

D RESET

F2

OUTPUTS

F3

SELECT ACTION

PRINT

F4 F5

N.B.:
- Afhankelijk van de instelling het configuratie-menu (seriele communicatie met een
computer of graphisch printen, zie tabel hieronder), en van de "PROCESS TIME"
status kan het "MANUAL-PRINT" menu niet beschikbaar zijn.

Computer
Aangesloten

(J/N)

J

N

N

N

N

Printer Aangesloten

Grafiek?
(J/N)

-

N

J

J

N

P. Tijd Loopt
(J/N)

-

N

N

J

J

Handmatige Print
Optie Beschikbaar

(J/N)

N

J

J

N

J
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3.1.1 pH CALIBRATE:

Na keuze van pH zijn de volgende opties beschikbaar:

MANUAL:CALIBRATION:pH SELECT OPTION

EXECUTE DATA DEFAULT CORRECT

F1 F2 F3 F4 F5

Na het indrukken van F1 wordt de (tweepunts) calibratie gestart.

Achtereenvolgens worden de volgende gegevens opgevraagd:
- BUFFERTEMPERATUUR,
- EERSTE BUFFERWAARDE,
- TWEEDE BUFFERWAARDE,
De buffertemperatuur wordt gebruikt voor de Nernst-potentiaalcorrectie; na het
ingeven van een bufferwaarde wordt het sensorsignaal gemeten (display toont de
melding "MEASURING") totdat het signaal stabiel is (verloop < 0.02pH per 6
sec). Na het uitvoeren van een calibratie worden de gebruikte bufferwaarden als
standaard aangehouden.
Met behulp van de bufferwaarden en de gemeten electrode-signalen worden de
calibratieparameters berekend: SLOPE (in verhouding tot de Nernst-potentiaal) en
OFFSET (afwijking van pH 7 bij 0 mV) van de electrode.
Aan het einde van de calibratie-procedure worden de waarden voor slope en offset
ongeveer 5 seconden lang weergegeven op regel drie.
De t toets keert terug naar het MANUAL-CALIBRATE menu.

F2 (DATA) geeft de calibratie-gegevens weer op de twee onderste regels van het
display:

CALIB: "VAR#": SLOPE OFFSET VALUE1 VALUE2

x.xxx xx.xx xxx.xx xxx.xx

F1 F2 F3 F4 F5

De t toets keert terug naar het MANUAL-CALlBRATE-"VAR#" menu.

F3 (DEFAULT) zet de calibratie-gegevens terug op de standaardwaarden: slope =
1.00, offset = 0.00 (display-melding voor 5 sec: CALIBR "VAR#" RESET TO
DEFAULT VALUES").

<sDEPENDABLE INSTRUMENTS
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3.1.2 CALIBRATE VAN TEMPERATUUR:

De temperatuur-calibratie is noodzakelijk om nauwkeurige metingen over het voile
meetgebied te garanderen. Het temperatuur-calibratie display toont:

MANUALCALIBRA TION:Temp

EXECUTE DATA DEFAULT

SELECT OPTION

F1 F2 F3 F4 F5

Na het indrukken van F1 wordt de (tweepunts)calibratie uitgevoerd.
Achtereenvolgens worden de volgende gegevens gevraagd:
- EERSTE WAARDE,
- TWEEDE WAARDE,
Na het invoeren van de waarde van de temperatuur wordt het sensorsignaal gemeten
(display toont "MEASURING") totdat het stabiel is (verloop < 0.2°C / 6 sec).
Met behulp van deze waarden en de gemeten temperaturen worden de calibratie-
parameters berekend: SLOPE (in relatie tot de theoretische slope) ed O F F S E T (bij
0 °C) van de sensor.
Aan het eind van de calibratie-procedure worden de waarden voor slope en offset
weergegeven op regel drie (5 sec). De t toets keert terug naar het MANUAL-
CALIBRATE menu.

F2 (DATA) en F3 (DEFAULT) hebben de zelfde functies als bij de pH-calibratie.

DEPENDABLE INSTRUMENTS
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3.1.4 dCCL CALIBRATE:

Na keuze voor het dCO2 calibratie-menu zijn de volgende opties beschikbaar:

MANUALCALIBRA TION:dCO2

EXECUTE DATA DEFAULT

SELECT OPTION

F1 F2 F3 F4 F5

Na het indrukken van F1 wordt de (tweepunts)calibratie uitgevoerd.
Deze calibratie-procedure is identiek aan de pH-calibratie met uitzondering van het
kunnen opgeven van de bufferteraperatuur.
Zie ook de calibratie-instructies die bij de electrode geleverd worden.

F2 (DATA) en F3 (DEFAULT) hebben dezelfde functie als bij de pH-calibratie.

3.1.5 NIVEAU CALIBRATE:

Met niveau-calibratie kan de gevoeligheid van de niveau-detectie worden ingesteld;
zodra de geleiding daalt onder het gekozen niveauw wordt contact gedetecteerd.
De volgende opties zijn beschikbaar:
F1 = 10 ixS,
F2 = 15 /xS,
F3 = 23 /iS,
F4 = 100 fiS,

(Sappiikorf
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3.2 RESET DOSE MONITOR WAARDEN:

In het RESET DOSE MONITOR menu worden regels drie en vier als volgt
gepresenteerd:

MANUALRESET DOSE MONITORS:

ALL SELECT

F1 F2 F3 F4 F5

Na keuze voor F1 wordt een bevestiging gevraagd voordat alle Dose Monitor-
waarden op nul worden gezet:

RESET ALL DOSED VALUES?

YES NO

F1 F2 F3 F4 F5

Indien F1 wordt ingedrukt, worden alle dose monitor-waarden op nul gezet; keuze
voor F5 levert het vorige menu.

Na het indrukken van F2 (SELECT) toont het display het laagste uitgangsnummer
dat als dose monitor gedefmieerd is:

RESET DOSED VALUE: OUTPUT#:

NEXT PREVIOUS

X.XXX "UNITS"

RESET

F1 F2 F3 F4 F5

F2 wordt functioned nadat F1 eenmalig is ingedrukt. Het indrukken van F5 zet de
waarde van de dose monitor op nul. Als het hoogste uitgangsnummer wordt getoond,
heeft F1 geen functie meer.
Indien geen uitgang als dose monitor gedefmieerd is, wordt de foutmelding: NO
DOSE MONITORS DEFINED gegenereerd.
De t toets keert terug naar het MANUAL menu.

appiikorf
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3.4 HANDMATIG PRINTEN:

Wanneer in het CONFIGURATION-SERIAL menu de printer-optie is gekozen,
kan F4 in het MANUAL menu worden gebruikt om handmatig te printen:

MANUAL: PRINT SELECT ACTION

STATUS INTERVAL CONFIG PARAM

F1 F2 F3 F4 F5

N.B.:
- In het geval dat de printer niet grafisch geconfigureerd is, zijn printcommando's
altijd geldig.

- In het geval dat de printer grafisch geconfigureerd is, zijn printcommando's alleen
geldig wanneer de Procestijd-teller niet loopt; wanneer de Procestijd-teller loopt is
het MANUAL-PRINT menu niet toegankelijk (zie ook de tabel op bladzijde 3-1).

F1 (STATUS) levert een print-out van alle in- en uitgangswaarden (gemeten
procesvariabelen, regeluitgangen, dose monitor-waarden, analoge uitgangen).
F2 (INTERVAL) levert periodiek dezelfde lijst met alle in- en uitgangswaarden; de
intervaltijd moet worden opgegeven in minuten. Intervalprinten kan worden uitgezet
door de intervaltijd op 0 minuten te zetten.
F3 (CONFIG) levert een print-out van de configuratie (per regelkring: naam en
uitgangsnummer (normaal en toegevoegd), alarmlimieten en -output; ook
ongedefinieerde en handmatig gedefinieerde uitgangen worden vermeld.
F4 (PARAM) levert een lijst met alle regelinstellingen voor de vier regelkringen.

N.B.:
- Na het ingeven van een print-opdracht wordt ca. 3 sec. lang de melding
"XXXXXXXX:PRINTING" getoond.

- In het geval dat de printer gedurende twee minuten niet klaar is voor het ontvangen
van gegevens (X-off) wordt er een "printer time-out" foutmelding gegeven.
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