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Opis możliwości dozownika

AQma Doser Six, to sześciokanałowy dozownik płynów. Każdy z kanałów
umożliwia dozowanie z podziałem na 66 dawek na dobę (można ustawić mniej).
Taki podział dawkowania sprawdzi się w najbardziej wymagających systemach,
gdzie konieczne są bardzo stabilne parametry. Teoretyczna dokładność
sterownika wynosi do kilku miejsc po przecinku, ograniczeniem jest dokładność
zastosowanych pomp perystaltycznych. AQma Doser Six umożliwia wybór dni
tygodnia, w których ma następować dozowanie.
Ustawienie parametrów pracy odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej
dla systemu Windows, poprzez portu USB, lub jeżeli sterownik zostanie
wyposażony w opcjonalny moduł Bluetooth, również bezprzewodowo za
pomocą tego protokołu.
Dozownik składa się ze sterownika i modułu zasilania pomp AQmaB
Doser Six. Gotowy zestaw można zakupić na stronie https://AQma.pl/
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Instrukcja obsługi
Schemat podłączenia



Sumaryczny, jednoczesny prąd na kanałach 1, 2, 3 nie może
przekroczyć 1A.



Sumaryczny, jednoczesny prąd na kanałach 4, 5, 6 nie może
przekroczyć 1A.
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Link do pobrania aplikacji

Aplikację można pobrać ze strony http://magu.pl/aqma-doser-six

Interfejs konfiguracyjny

Opis aplikacji
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Ustawienia kanału
Każdy z kanałów ma możliwość ustawienia czterech różnych czasów, w
których rozpocznie się dozowanie określonej (w ml) ilości płynów. Każde
dozowanie można podzielić na odpowiednio 24, 24, 12 lub 6 równych dawek.
Możliwe jest ustawienie podzielenia dawek dziennych na 66 części.
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Przykład konfiguracji dozowania wraz z opisem
Poniższe ustawienia należy interpretować tak…
Wydajność posiadanej pomy wynosi 80 ml/min.
Kanał „A” będzie dozował 24 ml na dobę, dawka zostanie podzielona na 24
równe części. Dozowanie zacznie się o godzinie 08:00 i będzie powtarzane o
każdej równej godzinie (24 razy
na dobę). Dozownik każdorazowo
będzie wlewał 1 ml płynu.
Kanał

„B”

będzie

działał

analogicznie, jednak dozowanie
zacznie się o godzinie 08:30 i od
tego czasu będą liczone kolejne
interwały dozowania (czyli 08:30,
09:30, 10:30, 11:30 itd.)
Trzeba pamiętać aby kolejne
podzielone

dozowania

nie

„nachodziły” na siebie. Najlepiej
ustawić różne minuty startu dla każdego z kanałów A,B,C,D (jak na
powyższym zdjęciu).
Kanał „C” będzie dozował 24 ml na dobę, dawka zostanie podzielona na 12
równych części. Dozowanie rozpocznie się o 09:40 i będzie powtarzane co dwie
godziny (w tym przypadku 09:40, 11:40, 13:40 itd.). Dozownik każdorazowo
będzie wlewał po 2 ml.
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Kanał „D” będzie dozował 24 ml na dobę, dawka zostanie podzielona na sześć
równych części. Dozowanie rozpocznie się o godzinie 10:50 i będzie powtarzane
co cztery godziny (w tym przypadku 10:50, 14:50, 18:50 itd.).
Dozowanie będzie powtarzane każdego dnia tygodnia (zaznaczone wszystkie
pola dni tygodnia).
Jeżeli nie zostanie zaznaczone pole podziału dozowania na części (24,24,12 lub
6) cała zaplanowana dawka zostanie wlana jednorazowo o zadanej godzinie.
Jeżeli omyłkowo, dla jednej pompy zostanie ustawiona ta sama godzina i
minuta dozowania dla różnych części (A,B,C,D). W tej samej chwili miałaby być
wlana więcej niż jedna dawka
(fizycznie jest to niemożliwie, bo
ustawienia dot. jednej pompy
perystaltycznej), wtedy dozownik
zaaplikuje

największą

z

ustawionych dawek (nie zostaną
one zsumowane).
W przedstawionym przypadku, o
godzinie 13:13 zostanie wlane
80 ml płynu.
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Oprogramowanie ma bardzo prosty i mam nadzieję intuicyjny interfejs.
Większość pól ma dymki z podpowiedziami, które pojawiają się po najechaniu
kursorem myszy na konkretny element.
Jeżeli będzie potrzebna konsultacja, pomoc przy doborze elementów, czy
implementacji rozwiązania. Nie ma znaczenia, czy układ tworzony jest przez
Ciebie, czy kupiony ode mnie. Zawsze służę pomocą.

Życzę przyjemności z tworzenia…
Marcin Grunt
marcin.grunt@aqma.pl

509 711 497

