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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът  е  предназначен  за  включване  в  различни  системи  за  автоматично
регулиране на pH. Контролерът използва PID закон за управление. 

След включване на захранването регулаторът влиза в последния работен режим -
автоматичен или ръчен, директно управление на изходите или не. Ако регулаторът е в
ръчен  режим  изходното  въздействие  остава  същото  както  преди  отпадане  на
захранването.

II. КОД ЗА ЗАЯВКА
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MS8102 - X.X.X

КОМУНИКАЦИЯ
0
1

C  - без комуникация
C  - RS485-MODBUS RTU

ВХОД
0
1
9X

 - комбиниран pH електрод,BNC букса
 - Диференциален pH електрод

 - от трансмитер - по заявка

АНАЛОГОВИ ИЗХОДИ
I4
I5

- токови  препредаващи 4-20 mA
 - токови управляващи 4-20 mA
 - токови  препредаващи 0-20 mA
 - токови управляващи 0-20 mA
 - напреженови препредаващи 0-10V
 - напреженови управляващи 0-10V
 - нестандартни по заявка

I6
I7
I8
I9
IX

Забележка:
Комуникацията R 485 MODBUS RTU може да работи само при препредаващи аналогови изходи.S

ПРИМЕР : MS8102 - 0.I5.0



III. ПРИНЦИП НА РАБОТА

1. LCD индикация 

Контролерът има един работен дисплей, като на него се показват три величини
pH,  mV  и  C и  заданието  за  регулиране  (SP)  или  изходното  въздействие  (Out  %).
Показваната температура може да бъде измерена от външен сензор или зададена от
клавиатурата на уреда. Изборът на задание (SP) или изходно въздействие (Out %) става

чрез бутоните  и . 

2. Светодиодна индикация

Auto - Контролерът е в автоматичен режим и изходното въздействие се изчислява 
автоматично

Man - Контролерът е в ръчен режим и изходното въздействие се задава от 
клавиатурата

Alarm - Активира се при поява на алармена ситуация

 - Директно управление на изходите BASE и ACID чрез бутони К1 и К2

 - Забрана на директното управление на изходи BASE и ACID 

 - Включване на съответния изход

 - Забрана за активиране на изход Аларма
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Х Х . X X pH        X X X X mV   
X X X . X C         X X X X   %  

Изчисленa стойност на pH Измерено 
напрежение

Температурна корекция
Изходно въздествие (%) или задание 
(SP) за  pH



3. Бутони

  -  Директно   управление на релейните изходи

 - управление на изход К1 при включен 

 - управление на изход К2 при включен 

  - Изключване на алармения изход

  - Нагоре

  - Надолу

- Настройка параметри

 - Потвърждение

- Калибровка 

- Автоматичен/ръчен режим на управление на изходите
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IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове 1
HOLD - блокиращ   сух контакт, оптоизолиран
Аналогови входове 2
Напреженов - от комбиниран рН електрод – букса BNC                               -700 -700  mV
Напреженов - от диференциален рН електрод 

Tемпературен от Pt100                                            0.0
-100.0 C

Релейни изходи 3
BASE – Релеен изход за основа

                                    250 V / 8AACID – Релеен изход за киселина

ALARM – Релеен изход за аларма

Аналогови изходи галванично изолирани
препредаващи или управляващи

(опция, указва се при поръчката)      2

Out1 +/- - Аналогов изход за рН  4(0)÷20mA; 0÷10V(отбелязано на стикера)

Out2 +/- - Аналогов изход за температура  4(0)÷20mA; 0÷10V(отбелязано на стикера)

Индикация и клавиатура
Дисплей
Клавиатура

2x16 LCD
полусензорна

Захранване
Захранващо напрежение 220 V AC   +10 -15% , 50 Hz 1 Hz
Входни параметри
Входно съпротивление (вход mV)
Входен ток

>1012 Ohm
< 1 pA / 25 C

Калибровка                                                                                                                        автоматична
Буфери за калибровка - NBS (DIN 19266): 1.68; 3.78; 4.01; 

6.86; 9.18; 12.45;
- свободно програмируеми:
       0.00 - 14.00.

Точност при корекция на стойността на 
калибровъчните буфери в зависимост от температурата 
за NBS стандарт

 0.003 pH 

Изопотенциал на електродната система
По оста на pH 
По оста на mV

        7 ( 2) pH
     0 ( 100) mV

Обхвати и точност на измерване
pH 
mV

C

0.00 -14.00 (  0.01)
-700 -700 (  1)
0.0 -100.0 (  0.1)

Размери
Габаритни размери (WxHxL)  235 185 105 mm 
Тегло max 2кg
Работни условия
Работна температура 
Работна относителна влажност

0 … 50 °C
0 … 80 % RH

Комуникация (опция) ползва софтуер MODBUS RTU или MSDLNET3.02V3.03
RS485  MODBUS RTU 
работи само при препредаващи аналогови изходи

9600 / 19200 bps
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V. ЛИЦЕВ  ПАНЕЛ И КЛЕМОРЕД

Фиг. 1

VI. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

КЛЕМИ СВЪРЗВАНЕ
1, 2, 3,4,5,6 Стандартно не се използва. (По заявка - вход от трансмитер за рН)

7, 8, 9 Вход за АТС (трипроводно свързване на Pt100)
10, 11 Блокиращ вход Hold
12,13 Аналогов токов изход за pH(пасивен)
14,13 Аналогов напреженов изход за pH(пасивен)
15,16 Аналогов токов изход за Т°(пасивен)
17,16 Аналогов напреженов изход за Т°(пасивен)

18,19,20 Комуникация RS485
21, 22,23 Релеен изход за основа
24, 25,26 Релеен изход за киселина
27, 28, 29 Релеен изход за  аларма

31,32 Захранващо напрежение 220V АС / 50Hz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 1516171819 20 2223 242526 272829 30313221

Cal
Prog

Auto
Man AL OFF

PH /  ORP Controller MS8102

Outputs
Control

K2 on
off

K1
on
off



 Фиг. 2

VII. НАСТРОЙКА И КАЛИБРИРАНЕ НА pH

1. Упътване за работа с електроди и буферни разтвори

1.1. Общи указания
1.1.1. За  постигане  на  прецизни  измервания  е  необходимо  да  се  съблюдават

всички технологични изисквания за коректно изследване.
1.1.2. Съхранението, подготовката за работа и експлоатацията на електродите и

буферните разтвори се осъществява  съгласно изискванията  на съответната
фирма производител.

1.1.3. Преди експлоатация уреда се привежда към номинални работни условия,
съгласно “технически данни” от техническото описание.

1.2. Подготовка за работа
1.2.1. Температурният и комбиниран (сравнителен и измервателен) електроди се

закрепват към измервателен статив.
1.2.2. Буксите на електродите се включват към съответстващите им, на уреда.
1.2.3. Като измервателен съд е желателно да се използват бехерови чаши с обем

50 или 100 ml.
1.2.4. Електродите се подготвят съгласно съответстващите им паспорти.
1.2.5. Температурният електрод не изисква специална подготовка.
1.2.6. Буксата на адаптера се включва към уреда, след което и към мрежата.
1.3. Общи указания за промиване на електродите
1.3.1. Стъклената мембрана и външната повърхност на електрода се промиват

обилно с дестилирана вода.
1.3.2. Електродите  се  подсушават  с  филтърна  хартия  САМО от външната  им

страна, като се внимава да не се търка сферичната мембрана.
1.3.3. В  измервателния  съд  се  наливат  около  5  ml  от  следващия  разтвор  за

изследване  - буфер или проба.
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Свързване на периферно устройство към аналогов изход на MS8102EL :

Напреженов  изход

Пасивен токов  изход +VMS8102EL

Периферно
устройство

Out i

GND ISO
Периферно
устройство

MS8102EL

Периферно
устройство
Периферно
устройствоOut i

GND ISO

+

-



1.3.4. Електродите се потапят в течността.
1.3.5. Разтвора  се  разбърква  енергично  чрез  въртеливо  движение  за  около 10

секунди, така че течността да облива стъклената мембрана.
1.3.6. Замърсения разтвор се изхвърля и се налива нов от същия вид, така че да

покрие активната част на електродите, които се потапят в него.
1.3.7. Електродите се оставят потопени в течността около 30 секунди, след което

се преминава към измерване на пробата.

● За нови измервания от точка 1.3.1. до 1.3.7. се повтарят.
● Промиването на електродите е желателно да се осъществява със
специална пръскалка заредена с дейонизирана вода.

2. Температурна корекция

Контролерът е с автоматична или ръчна температурна корекция стойността на
pH. Уредът разпознава когато Pt100 сензора не е включен и автоматично преминава
в  режим  "Ръчна  температурна  корекция".  На  дисплея  това  се  индицира  с  мигащ
символ ""C .  В това  състояние  може да се настрои температурата на изследвания
разтвор.

За настройка на температурата се задържа бутона  за 2 сек.

С натискане на   и   се  избира желаната стойност.  След бутон  се
преминава в основното меню.

3. Избор на стандарт калибровъчни разтвори

Уредът е с автоматична температурна корекция стойностите на калибровъчните
буфери от  NBS стандарт (1.68,  3.78,  6,86,  9.18,  12.45 pH).  Контролерът работи и с
всички останали буфери 0.00 - 14.00 pH, но не коригира техните стойности.

За влизане в менюто се задържат бутоните  и  за 2 сек.

С натискане на  и  се избира NBS стандарт или Free - свободен стандарт.

След бутон  се преминава в основното меню.

Внимание! Избор на стандарт калибровъчни буфери може да бъде 
направен само в ръчен режим.

4. Корекция на на показанията в mV и температурна компенсация

С натискане бутон   при подаване на захранване на уреда се влиза в меню за
настройка на отместването на показанията за mV и температура.
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 С бутони  и  се коригира отместването на входа в mV. С натискане на бутон

 се  потвърждава  направената  промяна  и  се  преминава  към  корекция  на

температурната компенсация отново чрез бутони  и . С натискане на бутон

 се потвърждава направената промяна и се преминава към основния дисплей.

Внимание! Тази процедура има сервизен характер. Не се препоръчва да 
се извършва от не оторизирани лица.

5.Режим "Калибровка"

За влизане в менюто се задържа бутон   за 2 сек. и се преминава през следната
последователност:

Етап 1 " LoadBuffer" Зарежда се първия калибровъчен буфер в 
измервателния съд, като се спазва процедурата от
точка IV.1.3

Етап 2 Потвърждава се за преминаване на следващ етап.

Етап 3 "Buffer XX.XX pH" На дисплея е изписана стойността на първи 
калибровъчен буфер. Тя може да се коригира с 

натискане на бутони      и/ или .
Етап 4 Потвърждава се за преминаване на следващ етап.

Етап 5* "T corr.  XX.X C" На дисплея е изписана стойността на 
температурата. Тя може да се коригира с 

натискане на бутони  и/ или .
Етап 6* Потвърждава се за преминаване на следващ етап.

Етап 7 "Wait >>> XXX mV" Изчисление на данните за първи електрод. 
Уредът автоматично премиинава в следващ етап 
от процедурата.

Етап 8 "Change Buffer" Смяна на калибровъчните буфери в 
измервателния съд, като се спазва процедурата от
точка IV.1.3.

Етап 9 Аналогично на Етап 2.

Етап 10 "Buffer XX.XX pH" Аналогично на Етап 3.
Етап 11 Аналогично на Етап 4.

Етап 12* "T corr.  XX.X C" Аналогично на Етап 5.
Етап 13* Аналогично на Етап 6.

Етап 14 "Wait >>> XXX mV" Изчисление на данните за втория електрод. 
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Уредът автоматично премиинава в следващ етап 
от процедурата. 

Етап 15 "Wait Compute" Изчисление на данните. Уредът автоматично 
преминава в основния режим.

Забележка:
* При включен температурен електрод - Етапи 5,6,12 и 13 отпадат.
** В Етап 1 има възможност за отказ от  калибровка  при  натискане  на  бутон

различен от .

Внимание! Калибровка може да бъде направена само в ръчен режим. 
В режим калибровка изходите на контролерът се изключват.

6. Определяне параметрите на електродната система

Методиката цели определянето на координатната на изопотенциалната система в
mV и на  реалният  температурен  коефициент.  За  целта  е  необходимо да  се  снемат
потенциалите от електродната система съответстващи на два буферни разтвора при
две температури поддържани с термостат.

 Изопотенциал на електродната система

Е0 = (Е2 - Е1)*(pH3*E4 + pH4*E3) - (E4 - E3)*(pH1*E2 + pH2*E1)
           (pH4 + pH3)*(E2 - E1) - (pH2 + pH1)*(E4 - E3) 

 Реален температурен коефициент

F = [(E4 - E3) / (pH3 - pH4) - (E2 - E3) / (pH1 - pH2)]
        (t2 - t1)

където,
t1 - стойност на първата температура в C 
t2 - стойност на втората температура в C 
рН1 - стойност на първия буферен разтвор при t1
рН2 - стойност на втория буферен разтвор при t1
рН3 - стойност на първия буферен разтвор при t2
рН4 - стойност на втория буферен разтвор при t2
Е1 - потенциал на електродната система в mV за рН1 при t1
Е2 - потенциал на електродната система в mV за рН2 при t1
Е3 - потенциал на електродната система в mV за рН1 при t2
Е4 - потенциал на електродната система в mV за рН2 при t2

С натискане бутоните  и  за 2 сек. се влиза в меню за настройка на Ео и rtc.

 С бутони  и  се коригира изопотенциала на електрода (Ео). С натискане на

бутон   се потвърждава направената промяна и се преминава към корекция на

температурния коефициент (rtc)  отново чрез  бутони   и  .  С натискане на
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бутон   се  потвърждава  направената  промяна  и  се  преминава  към  основния
дисплей.

Теоретичен rtc   = 1984 (реален температурен коефициент)
Теоретичен Ео = 0.0 (изопотенциал на електродната система, mV)

Само за дисплейване стойностите на rtc и Eo се задържа бутон  за 2 сек. 

7. Отчитане на чувствителност и pH на потенциалната точка на електродната 

система

За дисплейване стойностите на чувствителността (SLP) и асиметрията (AST) се 

задържа бутон  за 2 сек. 

Грешки

Грешка  може  да  възникне  след  изчисляване  на  чувствителността  -  SLP  и
асиметрията - AST на електродната система, ако един от двата параметъра е извън
диапазона на допустимите им значения. В този случай на дисплея се появява  – – . – – и
не се допуска преминаване от ръчен в автоматичен режим на регулиране.

Диапазон на допустимите значения на чувствителността и асиметрията
30.0 < SLP < 60.0 mV/pH

5.0< AST < 9.00 pH

Вероятни причини за възникване на грешки:

● Несъответствие на зададената стойност на калибровъчния буфер
и поставения разтвор в измервателния съд.

- Неизправна електродна система
- Нарушена връзка на електродната система

VIII. НАСТРОЙКА НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ И ЗАКОНА ЗА       
УПРАВЛЕНИЕ

1. Принцип на действие на ПИД контролера

Последователност
1.1. Линеаризация
1.2. Проверка за аларма
1.3. Изчисление на грешката Е(n)
1.4. Проверка за мъртва зона
1.5.  Изчисление  на  разликата  между  заданието  и  текущата  стойност  на
входнатата величина x(n)
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1.6.  Изчисление на интегралната съставка,  базирана нанатрупаната сума от
изчислени разлики и коефициента на интегриране, и ограничение в ISum
1.7.  Изчисление  на  диференциалната  съставка,  базирана  на  предишната  и
текущата разлики между заданието и входната величина и коефициента на
диференциране
1.8. Сумиране на трите съставки с отместването Offset и формиране на изхода
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2. Настройка на задание и промяна на изхода

Изборът  на  задание  (SP)  или  изходно  въздействие  (Out  %)  става  чрез

бутоните   и . За промяна на съответния параметър се натиска бутонът

, а с бутоните  и   се променя стойността му. В автоматичен режим
изходното въздействие се изчислява от регулатора и не може да се променя от
клавиатурата.

3. Промяна на параметрите

За влизане в менюто за настройка на параметрите се задържа бутон   за 2
сек.

При  промяна  на  параметрите  бутонът   се  използва  за  потвърждаванe  и

преминаване  към  следващия  параметър,  а  с  бутоните   и    се  променя
стойността на съответиня параметър.

Име Описание Стойности
time cycle Такт на изчисление на ПИД закона 0- 255 sec.
time BASE Време на действие на реле К1 при 100 % изчислен или 

зададен изход
0 - time cycle-

time ACID Време на действие на реле К2 при 100 % изчислен или 
зададен изход

0 - time cycle

Proport. 
Band

Зона на пропорционалност 0.01 - 99.99 pH

Reset Времеконстанта на интегриране 0 - 9999 sec.
Rate Времеконстанта на диференциране 0 - 999.9 sec.
ISum Min Долна граница на натрупването на интегралната съставка -100 - 0 %
ISum Max Горна граница на натрупването на интегралната съставка 0 - 100  %
Offset Добавка на ПИД закона -100 - 100 %
dead band Зона на нечувствителност 0 - 14.00 pH
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Alarm Min Долна граница на аларма или отместване надолу спрямо 
заданието, дефиниращо долна относителна аларма

0 - 14.00 pH

Alarm Max Горна граница на аларма или отместване нагоре спрямо 
заданието, дефиниращо горна относителна аларма

0 - 14.00 pH 

4.Системни параметри

Промяната   на  системните  параметри  е  възможна  след  влизането  в  меню  за

настройка чрез задържане на   и  за 2 сек. Те се появяват нарая на таблицата
на стандартните параметри.

Име Описание Стойности
Alarm t  Времезакъснение на сработване на аларма 0 - 80 sec.
Filter 1 Коефициент на филтъра на входа за mV. По малка стойност 

отговаря на по-дълбок филтър
0.01 - 1.00 

Jump 1 Стойност на изменение на входния сигнал (отскок), 
предизвикващ изчистване на филтъра на канала

0 - 255 mV

tJump 1 Време за изчакване, при отскок на входната величина, преди
изчистване на филтъра

0 - 255 sec. * 0.5 

Filter 2 Коефициент на филтъра на входа за C. По малка стойност 
отговаря на по-дълбок филтър

0.01 - 1.00

Jump 2 Стойност на изменение на входния сигнал (отскок), 
предизвикващ изчистване на филтъра на канала

0 - 255 C

tJump 2 Време за изчакване, при отскок на входната величина, преди
изчистване на филтъра

0 - 255 sec. * 0.5

AOut 1 Множителен коефициент за аналогов изход 1 (киселина или 
pH)

-10000 - 10000

AOut 2 Офсетен коефициент за аналогов изход 1 (киселина или pH) -10000 - 10000
BOut 1 Множителен коефициент за аналогов изход 2 (основа или 

C)
-10000 - 10000

BOut 2 Офсетен коефициент за аналогов изход 2 (основа или C) -10000 - 10000
Freq Max Максимален брой импулси за 1 минута (при 100% Out) 1 - 3000 imp/min
Freq High Продължителност на импулса (1) 1 - 255 ms * 10
Syst Word Системна конфигурационна дума (2) 0 - 15
AOutType Тип на фабрично настроения трансмитерен pH аналогов 

изход
0 -   4-20mA
1 -   0-20mA
2 -   0-100%

Забележки: 
1. Ако стойността Freq High бъде зададена по-голяма от минималния период  

(60/Fr), то тя се коригира автоматично на най-голямата възможна стойност .
При използване на честотно-импулсен изход time BASE и time ACID не се взимат под 
внимание. 
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2. Дефиниция на битовете в системната дума:

Внимание! Настройка на параметрите може да бъде направена само в 
ръчен режим. 

5. Пренастройка на трансмитерния  pH аналогов изход 

Влизане  в  менюто  за  пренастройка  е  възможно  само  при  положение,  че
контролерът е в режим на ръчно управление и е с трансмитерен тип аналогови изходи.

То се осъществява при подаване на захранване с натиснат бутон   . На дисплея се
извежда надписът “Тune Analog Output” за 1 секунда, след който се преминава през
първа и втора спрягащи точки, съответно (pH1,Out1) и (pH2,Out2).

С  бутоните   и   се  променя  стойността  на  съответния  параметър,  а

бутонът  се използва за потвърждаванe и преминаване към следващия параметър. 
Внимание! 

Връщането  към фабрични настройки  се  осъществява чрез  спрягане  към
точките на фабрична настройка. Примерно за тип 4-20mA точките са съответно
(0.00;4.00) и (14.00;20.00).  

Да се променят с изключително внимание, защото тяхната промяна 
може да доведе до некоректна работа на уреда !
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Тип на аналоговите изходи
0 - Управляващи (+Out и -Out)
1 - Трансмитерни (pH и C) 

Разположение на релейните изходи
0 - К1 - Основа и К2 - киселина
1 - К1 - Киселина и К2 - основа

Формиране на релейните изходи
0 - Време - импулсно
1 - Честотно

Тип на алармения изход
0 - Абсолютна
1 - Относителна

X    X    X     X

 8    4      2      1



IX. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

1. Препоръки за използване на свързващи проводници
- Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно,

но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от
капацитивно и индуктивно взаимодействие.

- Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва да се
прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

- Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите
с контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори,
радиопредаватели и проводници по които протичат големи токове, които се включват
и изключват.

2. Подтискане на шума чрез използване на вградения в регулатора филтър
- Ако входната величина се колебае и не е стабилна е необходимо да се намали

коефициента на филтъра Filter 1/2. Колкото е по-малка стойността на коефициента на
филтъра толкова е по-тежък филтъра и по-бавно се изменя входната величина.
  -  Ако  входната  величина  отскача  периодично  за  кратки  интервали  от  време  е
необходимо да  се  увеличи параметъра  “време за  отскок  на  филтъра  „tJump“.  При
увеличаване  на  този  параметър  уредът  реагира  по  бавно  при  рязко  изменение  на
входната величина, но игнорира кратковременните смущения.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  се  състои  в  безплатна  поправка на  всички фабрични дефекти,  които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В
тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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