Manometrický hladinom¥r
ALA typ 4050

Návod k pouºití
Ur£ení
Manometrický hladinom¥r ALA typ 4050 je ur£en pro m¥°ení, záznam, a dálkový p°enos vý²ky hladiny
a teploty vody v geologických vrtech, ve studních, nádrºích, vodních tocích a dal²ích hydrologických i
pr·myslových aplikacích. P°ístroj je napájen z vým¥nné baterie s dlouhou ºivotností nebo z vn¥j²ího
napájecího zdroje a lze jej pouºít pro dlouhodobý záznam m¥°ení i pro získávání aktuálních hodnot
m¥°ených veli£in.
P°enos zm¥°ených dat a nastavování provozních parametr· p°ístroje se provádí bu¤to dálkov¥ p°es sí´
GSM/GPRS nebo lokáln¥ p°es komunika£ní rozhraní RS-232. Komunika£ní protokol je textový, umoº¬uje
p°ená²et data z hladinom¥ru p°ímo do e-mailových schránek, a provád¥t nastavování provozních parametr· pomocí SMS nebo e-mail·. Lokáln¥ lze p°ipojit hladinom¥r k libovolnému za°ízení, schopnému
textové komunikace p°es rozhraní RS-232, nap°íklad k p°enosnému po£íta£i nebo ke komunika£nímu modulu technologického za°ízení. P°i p°ekro£ení zadaných mezí m¥°ených veli£in m·ºe hladinom¥r rozeslat
varovné zprávy pomocí SMS nebo e-mail·.
ivotnost vým¥nné baterie závisí na £etnosti m¥°ení a na £etnosti p°enosu dat, a m·ºe dosáhnout aº
10 let.

Funkce
Hermeticky uzav°ené ponorné t¥leso hladinom¥ru z korozivzdorné oceli se zano°í pod hladinu, kde snímá
hydrostatický tlak piezorezistivním £idlem a teplotu vody odporovým teplotním £idlem. V ponorném
t¥lese je umíst¥na ve²kerá elektronika pro m¥°ení hladiny a teploty, a pam¥´ pro záznam zm¥°ených
hodnot. Záv¥sný kabel slouºí k p°enosu elektrických signál· a k zav¥²ení hladinom¥ru.
Na druhém konci záv¥sného kabelu je pouzdro komunika£ního rozhraní, které obsahuje GSM p°enosový modul, napájecí baterii, vestav¥nou anténu, a pod snímatelným krytem konektor rozhraní RS-232
pro lokální p°enos dat. Vestav¥ná anténa m·ºe být odpojena a nahrazena vn¥j²í anténou. Pouzdro není
hermeticky uzav°eno, nebo´ je v n¥m ukon£ena vzduchová trubi£ka vedoucí kabelem aº do t¥lesa zano°eného pod hladinou pro korekci p·sobení atmosférického tlaku na hladinu vody.
Celý p°ístroj v£etn¥ ponorného t¥lesa, záv¥sného kabelu a pouzdra komunika£ního rozhraní tvo°í
kompaktní celek, jehoº demontáº uºivatelem není moºná.

Instalace
P°ed instalací hladinom¥ru na m¥°ené lokalit¥ je nutné vysunout nosnou desku elektroniky z kovového válcového pouzdra a vloºit SIM kartu zvoleného GSM operátora. Postupujeme tak, ºe za²roubujeme dovnit°
t°i ²rouby, které drºí odnímatelný plastový kryt, a dal²í t°i ²rouby, které drºí kovové válcové pouzdro.
Pak mírným tlakem na konektor rozhraní RS-232 nebo na vestav¥nou anténu vysuneme desku elektroniky z pouzdra. SIM kartu nejprve vloºíme do libovolného mobilního telefonu, a zru²íme zabezpe£ení PIN
kódem. Pak ji vloºíme do drºáku. Operaci provádíme opatrn¥, abychom nepo²kodili elektronické obvody
ne£istotou, mechanickým namáháním a statickou elekt°inou. Pokud je to moºné, objednáme dodání p°ístroje od výrobce uº s vloºenou SIM kartou. Po vloºení SIM karty zasuneme desku elektroniky zp¥t do

válcového pouzdra a zajistíme vy²roubováním ²roub·. Nasadíme plastový kryt a rovn¥º zajistíme pomocí
²roub·.
Je nutné znát maximální moºnou vý²ku hladiny vody, pop°ípad¥ rozkmit úrovn¥ hladiny, a tyto údaje
zohlednit p°i instalaci. Není moºné dopustit, aby byl p°ístroj p°etíºen výrazn¥ v¥t²ím tlakem neº tlakem
odpovídajícím jmenovité hladin¥, nebo´ hrozí po²kození m¥°icího £idla.
Po zapu²t¥ní ponorného t¥lesa do poºadované hloubky je nutno hladinom¥r zaxovat v konstantní
poloze, coº lze provést nap°íklad ovinutím n¥kolika závit· záv¥sného kabelu okolo kulatiny minimálního
pr·m¥ru 50 mm a ovázáním, p°ípadn¥ lehkým sesvorkováním kabelu tak, aby se závity nemohly rozvinout.
Sesvorkování je t°eba provést tak, aby nedo²lo k za²krcení vzduchové trubi£ky v kabelu. Je moºno pouºít
i svorku s p°ítla£nou plochou délky minimáln¥ 100 mm, která m·ºe být sou£ástí dodávky.
Pro zabezpe£ení hladinom¥ru p°ed ú£inky bou°kové £innosti je p°i instalaci nutné zabezpe£it vhodným
zemni£em svod proud· vzniklých p°i blízkém úderu blesku tak, aby nebezpe£ný proud p°es hladinom¥r
byl omezen na minimální úrove¬.
Ponorné t¥leso hladinom¥ru nesmí ve vod¥ zamrznout.

Kontrola £innosti GSM p°enosu
Pod odnímatelným plastovým krytem je umíst¥na LED, která indikuje n¥kolik stav· GSM p°enosu.
Stav LED

bliká s periodou
sekundy
svítí trvale

Provozní stav GSM p°enosu

p°ibliºn¥

nesvítí
bliká s krat²í periodou

2.5

normální stav, hladinom¥r je registrován v síti GSM
nejsou dostupné sluºby GSM, nap°íklad ²patný signál, ²patná SIM karta
GSM modul je ve spícím reºimu
p°íchozí volání sluºbou CSD

Po p°ipojení napájecího zdroje nebo po odpojení po£íta£e po ukon£ení lokální komunikace se nejprve
rozsvítí LED trvale, a nejpozd¥ji do 30 sekund p°ejde do indikace normálního stavu. Pokud má hladinom¥r
nastaven úsporný reºim GSM, tak LED n¥kolikrát blikne pro indikaci normálního stavu, pak zhasne, a
do indikace normálního stavu nadále p°echází pouze p°i automatickém p°enosu dat.

Lokální komunikace
Odejmeme kryt komunika£ního rozhraní a do konektoru rozhraní RS-232 p°ipojíme kabel k po£íta£i. Tím
odpojíme GSM modul, a p°epneme hladinom¥r na lokální komunikaci. Po skon£ení lokální komunikace
odpojíme kabel a zakrytujeme komunika£ní rozhraní. Po odpojení kabelu dojde k zapnutí GSM modulu.
Poznámka: pokud zahájíme lokální komunikaci práv¥ v okamºiku, kdy hladinom¥r za£ne automaticky
p°ená²et data p°es GSM, m·ºe dojít chyb¥ komunikace s p°ipojeným po£íta£em. V tom p°ípad¥ odpojíme
kabel od rozhraní RS-232 na 5 sekund, a op¥t jej p°ipojíme.
Pokud jiº lokální komunikce probíhá, je p°enos dat p°es GSM blokován, takºe k chyb¥ lokální komunikce nedojde.

Obsluha
P°ístroj smí obsluhovat osoba, která je seznámena s principem, funkcí p°ístroje a bezpe£nostními p°edpisy
a ustanoveními. Obsluha kontroluje zbývající kapacitu baterie, a pokud tato kapacita dosáhla hodnoty
nula, provede vým¥nu baterie. Je nep°ípustná jakákoliv demontáº p°ístroje obsluhou.

Údrºba
P°ed nainstalováním hladinom¥ru je nutno zkontrolovat neporu²enost záv¥sného kabelu. B¥hem provozu
je nutno udrºovat pouzdro komunika£ního rozhraní v suchém prost°edí, aby nemohlo dojít k vniknutí
vlhkosti do vzduchové trubi£ky kabelu. P°i m¥°ení na lokalitách s výskytem velmi silné inkrustace nebo
usazováním kal· je t°eba ob£as kontrolovat pr·chodnost vstupního otvoru tlaku v ponorném t¥lese a
p°ípadn¥ jej zpr·chodnit vypláchnutím ve vod¥. P°i manipulaci s p°ístrojem v zimním období je t°eba

jej chránit p°i vytaºení z vody p°ed mrazem, protoºe zmrznutí zbytkového mnoºství vody v prostoru
tlakového £idla m·ºe zp·sobit jeho destrukci.

Skladování
Hladinom¥r se skladuje v suchém prost°edí p°i teplotách 25 aº +60 ◦ C. Pokud byl hladinom¥r p°ed
uskladn¥ním nainstalován na m¥°ené lokalit¥, je nutno zajistit, aby nedo²lo k zamrznutí zbytkové vody
v p°ístroji. Toho lze dosáhnout uskladn¥ním hladinom¥ru po dobu nejmén¥ jednoho týdne p°i teplotách
vy²²ích neº +10 ◦ C.

Ozna£ení parametr·
Parametry p°ístroje jsou vyzna£eny na pouzdru s komunika£ním konektorem, a lze je rovn¥º p°e£íst p°es
komunika£ní rozhraní jako sou£ást ozna£ení typu p°ístroje ve formátu 4050MmCc, kde m je jmenovitá
hladina a c je délka záv¥sného kabelu.

Technické parametry
délka záv¥sného kabelu
jmenovitá vý²ka hladiny  maximální
m¥°itelná vý²ka vodního sloupce
rozli²ovací schopnost m¥°ení hladiny
p°esnost m¥°ení hladiny
m¥°icí rozsah teploty
p°esnost m¥°ení teploty
rozsah pracovních teplot
maximální pracovní vlhkost vzduchu
maximální po£et zaznamenaných
hodnot hladiny a teploty v pam¥ti
vzorkovací perioda pro záznam do
pam¥ti
typická ºivotnost baterie
základní rychlost na komunika£ním
rozhraní RS-232
maximální rychlost na komunika£ním rozhraní RS-232
vyuºívané sluºby GSM a internetu
p°i p°enosu dat v síti GSM/GPRS
perioda pro automatické zasílání dat
do e-mailové schránky nebo na datový server ALA

dle poºadavku, v rozsahu 5 aº 500 m
2; 10; 30; 50 a 100 m, p°ípadn¥ jiná dle poºadavku
1 - 10 mm vodního sloupce dle jmenovité vý²ky hladiny
±0,1 % jmenovité vý²ky hladiny
0 - 50 ◦ C
±0,1 ◦ C
20 aº +60 ◦ C
100 %
75000
5 sekund aº 90 dní
4 roky p°i vzorkovací period¥ záznamu do pam¥ti
1 hodina a p°i p°enosu nových dat z pam¥ti do emailové schránky jedenkrát za den
600 Bd
aº 115200 Bd, automaticky p°epínaná podle délky
záv¥sného kabelu
SMS, SMS e-mailová brána, GPRS, CSD, SMTP server, POP3 server
5 minut aº 1 m¥síc

Zapojení svorkovnice

P°ipojení kabelu k ponornému t¥lesu
barva

svorka

modrý

A1

£erný
rudý
pr·hledný
oranºový

A2
A3
A4
A5

funkce

spole£ná zem pro:
RS-232: Tx
RS-232: Rx
RS-232: RTS
napájení +5 V

sm¥r signálu

napájení
RS-232


dovnit°
ven
dovnit°
dovnit°

P°ipojení externího napájecího zdroje
D·leºité upozorn¥ní! Je-li pouºita vým¥nná baterie, nesmí se externí zdroj p°ipojovat!

svorka

funkce

B1
B2

zem
kladný pól napájecího zdroje 5 V

Detaily konstruk£ního uspo°ádání hladinom¥ru

Naho°e pouzdro komunika£ního rozhraní,
dole ponorné t¥leso

Odkrytovaný konektor
rozhraní RS-232 pro
lokální komunikaci a
odnímatelná vestav¥ná
anténa

Drºák na SIM kartu

Svorkovnice. P°ipojení
kabelu k ponornému
t¥lesu.

Nosná deska elektroniky vysunutá z
ochranného
válce,
vým¥nná baterie

