
 
 
 
 
 
 

ATLAS - SOLLICH 
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH 

 

Rębiechowo ul. Złota 9,  80-297 Banino 

tel. +48 58 349 66 77 

fax: +48 350 93 69 

e-mail: sollich@atlas-sollich.pl 
www.atlas-sollich.pl 

 

 

 

 

INSTRUKCJA  OBSŁUGI  PRZYRZĄDU 

 

 

 

KOROZYMETR REZYSTANCYJNY 
 

SOLLICH 0901 COR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rębiechowo, 2009 - 2017 r. 

ATLAS

SOLLICH

           

 



 - 2 - 

SPIS TREŚCI 
 

 
 

 

 

 
1. Zasady Bezpieczeństwa 

 1.1. Wymagania dotyczące Bezpieczeństwa      …………………………… 3 
1.2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa  ………………………………………… 3 
1.3. Przechowywanie i Transport  ……………………………………………  3 
1.4. Przygotowanie do pracy i eksploatacja   ……………………………….  4 
1.5. Praca   ……………………………………………………………………….  5 
1.6. Obsługa Serwisowa  ……………………………………………………….  5 
1.7. Wycofanie z eksploatacji, demontaż i utylizacja   ……………………. 5 

2. Przeznaczenie  ………………………………………………………………………… 6 
3. Budowa ………………………………………………………………………………….  6 
4. Opis funkcji urządzenia  ……………………………………………………………..  8 
5. Montaż i obsługa przyrządu …………..……………………………………………..  8 

5.1. Montaż i schemat podłączenia sieci 230V – 50Hz …………………... 8 
5.2. Podłączenie zasilan ia 24V ……..……….……………………………….. 10 

 5.3. Podłączenie Rezystancyjnego Czujnika Korozymetrycznego ………  10 
 5.4. Podłączenie Sterownika Mikroprocesorowego ………………………..  11 
 5.5. Włączenie zasilania ………………………………………………………..  12 
 5.6. Wykonanie pomiaru …………………...………………………………….. 12 
 5.7. Wyłączenie urządzenia …………………………………………………… 12 
6. Dane Techniczne  ………………………………………………………………………  13 
7. Obsługa przyrządu ……………………………………………………………………..  13 
8. Konserwacja …………………………………………………………………………….  13 
9. Uwagi końcowe …………………………….………………………………………….. 14 



 - 3 - 

 

1. Zasady bezpieczeństwa 

1.1. Wymagania dotyczące Bezpieczeństwa 
 

Zestawione w tym rozdziale ostrzeżenia i uwagi obowiązują ogólnie przy obsłudze 

Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR. 

 

Przedstawione w niniejszym rozdziale wskazówki, ostrzeżenia i środki ostrożności mają na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa jako użytkowników, zapobieżenie uszkodzenia przyrządu 

oraz dołączonych akcesoriów oraz zapewnienie długiego czasu bezawaryjnego użytkowania  

Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR i dołączonych akcesoriów.  

Dlatego należy uważnie przeczytać, przyswoić i stosować informacje przedstawione w 

niniejszej Instrukcji . 

 

1.2. Ogólne Zasady Bezpieczeństwa 
 

Napięcia występują w opisywanym urządzeniu mogą mieć  wysoką, niebezpieczną wartość i 

mogą stanowić zagrożenie. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia lub postępowanie niezgodne ze 

wskazówkami zawartymi w tym opracowaniu może prowadzić do ciężkiego obrażenia ciała, śmierci 

lub do powstania strat materialnych. 

 

Urządzenie może obsługiwać wyłącznie  wykwalifikowany i przeszkolony personel, gruntownie 

zapoznany z niniejszą instrukcją oraz  ze wszystkimi zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa, 

sposobem instalacji i warunkami pracy urządzenia, jak również środkami utrzymywania urządzenia w 

stanie sprawności. 

 

W celu prawidłowej, bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzenia należy zapewniać  właściwy 

transport, przechowywanie, przepisową instalację i właściwe utrzymanie.  

 

Występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wewnątrz urządzenia znajdują się  

elementy (kondensatory elektrolityczne) o dużej wartości pojemności, dlatego po wyłączeniu 

zasilania może w nim nadal utrzymywać się napięcie elektryczne.  

 

W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania pomiarów przy urządzeniu będącym pod 

napięciem, należy bezwzględnie postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i używać 

właściwych oraz sprawnych przyrządów pomiarowych.  

 

Należy zabronić i uniemożliwić dostęp do urządzenia osobom postronnym i dzieciom!  

Niedozwolone jest używanie przyrządu z innym przeznaczeniem niż podane przez Producenta.  

           Niedopuszczalne są wszelkie przeróbki oraz stosowanie części zamiennych i akcesoriów, 

innych niż sprzedawane lub zalecane przez Producenta. Naruszenie tego zakazu grozi porażeniem 

prądem elektrycznym, obrażeniami ciała lub śmiercią i uszkodzeniem urządzenia.  

Niniejszą instrukcję obsługi należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przechowywać w 

takim miejscu by była dostępna dla wszystkich użytkowników i osób serwisu.  

 

1.3. Przechowywanie i Transport 
 

Właściwy sposób transportu, przechowywania i montażu przyrządu ma bezpośredni 

wpływ na jego prawidłową i bezpieczną pracę, tak samo jak uważna obsługa i właściwe 

utrzymanie. 

Przyrząd  należy odpowiednio przygotować do transportu. Przede wszystkim należy 

zabezpieczyć go przed narażeniami mechanicznymi takimi jak np. uderzenia, oraz wibracje.  

Można w tym celu zapakować go do walizki plastikowej z wypełnieniem piankowym  

lub kartonu z tektury 5-warstwowej z wkładem styropianowym.  

Należy również zapewnić ochronę przed wilgocią, wodą (np. deszcz) i skrajnymi 

temperaturami (patrz rozdział 6. Dane techniczne). 
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1.4. Przygotowanie do pracy i eksploatacja 
 

Urządzenie może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel, gruntownie 

zapoznany z niniejszą instrukcją oraz  ze wszystkimi zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa, 

sposobem instalacji i warunkami pracy urządzenia, jak również środkami utrzymywania urządzenia w 

należytym stanie 

Prace przy urządzeniu lub systemie w który jest on wbudowany podejmowane przez osoby 

nieprzeszkolone i niewykwalifikowane lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń może prowadzić do ciężkiego 

obrażenia ciała, śmierci lub do powstania znacznych strat materialnych.  

Przewód zasilający sieci 230V – 50 Hz podłączyć po dołączeniu wszystkich elementów 

systemu, a w szczególności Kabla Pomiarowego Czujnika Rezystancyjnego.  

Obwód zasilania musi posiadać zabezpieczenia nadprądowe nie większe niż 0,125A.  

Zasilanie łączyć trójprzewodowo;  

  przewód fazy – L,  

przewód zera – N  

oraz przewód ochronny – PE. 

Następujące zaciski mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem, również gdy Korozymetr  

nie pracuje: 

zaciski podłączenia Czujnika Rezystancyjnego  

złącze RS 485 

 

1.5. Praca urządzenia 
 

Po zaniku napięcia zasilającego nastawy urządzenia mogą spowodować automatyczne 

ponowne uruchomienie Korozymetru. 

Załączenie i rozłączenie Kabla Pomiarowego do Czujnika Korozymetrycznego  może 

spowodować powstanie iskry.  

Urządzenie jest przystosowane do pracy przy zasilaniu napięciem stałym  z Zasilacza 

Stabilizowanego 24V i wydajności prądowej 0,5A, zasilanego napięciem sieci 230V -50 Hz. 

 

1.6. Obsługa Serwisowa 
 
Serwis i naprawy przyrządu mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę ATLAS -SOLLICH 

ZSE  oraz przez firmy upoważnione przez Producenta.  

Naprawy przyrządu podejmowane samodzielnie przez Użytkownika lub poza firmą ATLAS-SOLLICH 

ZSE i przez firmy nieupoważnione do tego przez Producenta, mogą prowadzić do ciężkiego 

obrażenia ciała, śmierci lub do powstania znacznych strat materialnych, tak w trakcie próby 

naprawienia jak i podczas dalszego użytkowania przyrządu. 

 

W przypadku konieczności wymiany zużytych bądź uszkodzonych elementów lub akcesoriów, 

należy stosować wyłącznie elementy lub akcesoria z listy podanej przez Producenta.  

Otwarcie obudowy przyrządu jest możliwe po odłączeniu zasilania s ieci (przez odłączenie 

zacisków sieci zasilającej) i przy zachowaniu szczególnej ostrożności.  

 

Występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wewnątrz urządzenia 

znajdują się elementy (kondensatory elektrolityczne) o dużej wartości pojemności, dlatego po 

wyłączeniu zasilania może w nim nadal utrzymywać się napięcie elektryczne mogące spowodować 

powstanie iskry elektrycznej. 

 

Przyrząd należy poddawać okresowemu przeglądowi i kontroli, minimum co 24 miesiące.  

Czynność ta jest warunkiem prawidłowej  i bezpiecznej pracy przyrządu.  

W tym celu należy dostarczyć przyrząd bezpośrednio do firmy ATLAS -SOLLICH ZSE 

lub do firmy upoważnionej przez Producenta.  

 

1.7. Wycofanie z eksploatacji, demontaż i utylizacja.  
 

Opakowanie przyrządu może zostać ponownie użyte do przesłania urządzenia do Producenta 

celem okresowego przeglądu i kontroli, lub oddane do recyklingu.  

Śruby metalowe mogą zostać w łatwy sposób wykręcone umożliwiając rozłożenie przyrządu  

na elementy składowe. Śruby i elementy można użyć powtórnie lub przeznaczyć do utylizacji 

postępując zgodnie z lokalnymi przepisami, albo odesłać je do Producenta.  
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2. Przeznaczenie 

Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901 COR, zwany dalej Korozymetrem 

Rezystancyjnym lub Korozymetrem,   jest stacjonarnym urządzeniem pomiarowym, które służy do 

wyznaczania ubytków korozyjnych i szybkości korozji metali w  instalacjach przemysłowych techniką 

korozymetrii rezystancyjnej. Metoda polega na wyposażaniu monitorowanych obiektów w 

odpowiednio dobrane czujniki rezystancyjne, które w wyniku zachodzących procesów korozyjnych 

zwiększają stopniowo swoją rezystancję elektryczną.  Śledzenie zmian rezystancji w czasie umożliwia 

precyzyjne określanie postępu korozji.   

 

Pomiary realizuje się w układzie porównawczym, tzn. mierzy przyrost rezystancji elem entu 

korodującego (Rc), narażonego na agresywne działanie środowiska, w  stosunku do rezystancji 

elementu odniesienia (Rr) zabezpieczonego przed takim oddziaływaniem.   

Urządzenie przeznaczone jest zarówno do wykonywania pomiarów w terenie, w instalacjach przemysłowych, jak i 

w warunkach laboratoryjnych. W szczególności funkcje urządzenia pozwalają na monitorowanie zagrożenia 

korozyjnego oraz skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych, jak rurociągi, zbiorniki i 

inne obiekty przemysłowe.  

 

3. Budowa 

Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901 COR jest zmontowany w niewielkiej obudowie z tworzywa 

sztucznego ABS, z zatrzaskiem samomocującym na szynie DIN 35 mm.  

Przyrząd zasilany jest z zasilacza sieciowego POWER SUPPLY 15W o podwójnej izolacji obwodu pierwotnego i 

wtórnego, przez złącze śrubowe SUPPLY umieszczone w prawym górnym rogu obudowy Korozymetru,  

napięciem stałym 24V/0,5A..  

 

 

 

   Widok Korozymetru SOLLICH 0901 COR od strony płyty czołowej  
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Widok Korozymetru SOLLICH 0901 COR od strony ścianki bocznej 

 

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów korozymetru SOLLICH 0901COR: 

 

Płyta czołowa: 

SUPPLY 

0V – biegun ujemny napięcia Zasilacza Stabilizowanego  

+Us – biegun dodatni napięcia Zasilacza Stabilizowanego  

 ZZiL – wejście Lo sygnału załączenia zasilan ia 

 ZZiH – wejście Hi sygnału załączenia zasilania  

 W sytuacji żądania ciągłego zasilania układów pomiarowych i ciągłej aktywności 

Korozymetru wejścia ZZiL i ZZiH należy zewrzeć  

 

SYGNAŁY STERUJĄCE 

 UAoL – UaoH = wyjścia separowane od zasilania 0V, +Us  

wyjścia sygnalizacji włączenia zasilania  0V, +Us  Korozymetru - zasilanie 

Korozymetru => tranzystor przewodzi . 

Obciążenie wyjścia max. 12V/1mA  

UAoL – wyjście C=kolektor tranzystora  

 UAoH – wyjście E-emiter tranzystora 

 

PPoL – PPoH = = wyjścia separowane od zasilania 0V, +Us 

wyjścia sygnalizacji włączenia pomiaru parametrów  Korozymetru - pomiar 

parametrów => tranzystor przewodzi 

Obciążenie wyjścia max. 12V/1mA  

PPoL – wyjście C=kolektor tranzystora   

 PPoH – wyjście E-emiter tranzystora 

 

X1iL – X1iH = = wejścia separowane od zasilania 0V, +Us 

wejścia sygnału sterującego  

Max. napięcie wejściowe 5V / 5 mA 

X1iL – wejście C=katoda diody transoptora   

 X1iH – wejście A-anoda diody transoptora 

 

Y1oL – Y1oH = = wyjścia separowane od zasilania 0V, +Us  

wyjścia sygnalizacj i => tranzystor przewodzi 

Obciążenie wyjścia max. 12V/1mA  

Y1oL – wyjście C=kolektor tranzystora   

 Y1oH – wyjście E-emiter tranzystora 
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MODBUS ADDR. 

 Złącze komunikacji MODBUS. Wejście podłączenia konwertera USB -RS485 

 Domyślnie ustawiony jest adres MODBUS  = 1 

WAKE UP  

 Wejścia sygnału uaktywnienia urządzenia – wejście nieaktywne 

START MEAS 

Wejścia sygnału uaktywnienia pomiaru – wejście uruchamiające pomiar Korozymetru.  

SPu – SPi – SP0  = wejścia separowane od zasilania 0V, +Us  

wejścia sygnału sterującego  

Max. napięcie wejściowe SPi –> SPu, oraz SP0 -> SPi = 5V / 5 mA 

SPu – wejście C=katoda diody transoptora   

 SPi – wejście A-anoda diody transoptora 

RESISTANCE SENSOR 

Złącze śrubowe do podłączenia Kabla Pomiarowego czujnika korozymetrycznego,  

 

Diody sygnalizacji: 

POWER 

  dioda LED - świeci kiedy Korozymetr jest zasilany  

ALARM 

  dioda LED - świeci kiedy Korozymetr nie może wykonać pomiaru.  

UNIT ACTIV 

  dioda LED - świeci kiedy Korozymetr jest gotowy do wykonania pomiaru 

SENSOR 

  dioda LED - świeci kiedy Korozymetr realizuje pomiar czujnika  

MEASURE 

  dioda LED - świeci kiedy Korozymetr realizuje pomiar  

DATA 

  dioda LED - świeci kiedy wyniki pomiaru są ważne i możliwe do odczytu   

 

Przyciski: 

ON i OFF 

  Przyciski załączenia i wyłączenia Korozymetru   

 Przycisk i są aktywne jeśli nie są zwarte zaciski ZZiL i ZZiH 

WAKE UP 

  Przycisk nieaktywny 

START MEAS 

  Uruchomienie pomiaru 

 

    Ścianka boczna: 

Tabliczka znamionowa.  

 

Korozymetr jest wyposażony w  listwę zaciskową 8 pin, oznaczoną RESISTANCE SENSOR, do której 

dołączony jest  Rezystancyjny Czujnik Korozymetryczny. Możliwe jest podłączenie rezystancyjnych czujników 

korozymetrycznych produkcji SPZP CORRPOL (typoszereg czujników ER-XX/XXX-FC), jak również większości 

rezystancyjnych czujników korozymetrycznych innych Producentów. 

 

W skład kompletu dostarczanego przez Producenta w ramach zakupu Korozymetru 

Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR wchodzi:  

1. Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901 COR 

2. Zasilacz Stabilizowany prądu stałego 24V/0,5A o podwójnej izolacji obwodów - opcjonalnie 

3. Kabel pomiarowy, przyłączany od listwy zaciskowej CZUJNIK REZYSTANCYJNY 

zakończony złączem MIL-C-5015 do czujnika korozymetrycznego - opcjonalnie 

4. Konektor Rs 485 - SOLLICH 1498 RSC - opcjonalnie 

5. Konwerter USB-RS485 - SOLLICH 1499 USB-RS - opcjonalnie 

6. Program PCcorrER 

7. Moduł komunikacji bezprzewodowej GSM-GPRS – SOLLICH 1597 WCM - opcjonalnie 

 

Urządzenia i kable potrzebne do współpracy z Korozymetrem SOLLICH 0901 COR opisane 

jako opcjonalne, Użytkownik kompletuje w zależności od potrzeb instalacyjnych. 
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4. Opis funkcji urządzenia 

Sterowany mikroprocesorowo Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901 COR jest  miernikiem, który 

umożliwia realizację sesji pomiarowej która obejmuje: 

 testowanie i autokalibrację urządzenia przed wykonaniem pomiarów, 

 wykonanie z wysoką dokładnością serii pomiarów rezystancji elementu korodującego (Rc) i odniesienia 

(Rr) czujnika korozymetrycznego, 

 wyznaczenie średnich wartości rezystancji Rc i Rr, jak również stosunku obu rezystancji, 

 zapis wyników pomiarów w pamięci wewnętrznej urządzenia, 

 

Pełną obsługę Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR w warunkach pracy 

laboratoryjnej zapewnia dołączony pak iet oprogramowania PCcorrER na komputer klasy PC, który 

umożliwia, między innymi: 

 wybór rodzaju czujnika korozymetrycznego lub utworzenie w rejestrze nowego czujnika, 

 ustawianie parametrów pracy urządzenia w trybie zawansowanym.  

 kasowanie ostatnio zapisanych danych, 

 analizę matematyczną serii wyników pomiarów , 

 wyliczenie ubytku korozyjnego w μm oraz szybkości korozji w μm/rok, 

 analizę otrzymanych wyników pomiaru i wyliczonych parametrów  

 prezentacją graficzną wyników pomiarów  

 

5. Montaż 

5.1.  Montaż i schemat podłączenia sieci 230V – 50Hz 
 

Korozymetr  Rezystancyjny SOLLICH 0901 COR należy zamocować na szynie DIN 35 mm  w Obudowie 

Ochronnej  o klasie szczelności IP65 lub lepszej.  

 
W obudowie tej należy jednocześnie zamontować Zasilacz Stabilizowany o podwójnej izolacji POWER 

SUPPLY min. 12W, o napięciu wyjściowym 24V i wydajności prądowej min. 0,5A,  trójtorową złączkę szynową 

dystrybucji sieci 230V-50 Hz, bezpieczniki zabezpieczenia sieci 230V-50 Hz do zasilaczy niskonapięciowych oraz 

i inne urządzenia opcjonalne.  

 

Rysunek Rys. 2a. ilustruje przykładowy sposób montażu oraz podłączenia:  Korozymetru 

Rezystancyjnego  SOLLICH 0901 COR, kabla czujnika korozymetrycznego, zasilacza stabilizowanego i 

pozostałych urządzeń współpracujących.  

 

Schemat połączenia urządzeń w Obudowie Ochronnej IP65 ilustruje Rys. 2b.  

Podłączenie zasilania 24V / 0,5A podaje tabela w rozdziale 4.2.  

Podłączenie Rezystancyjnego Czujnika Korozymetrycznego podaje rozdział 4.3.   

 

 

5.2. Podłączenie Kabla sygnałowego MODBUS do Sterownika Mikroprocesorowego 

podaje rozdział 4.4.    

5.3. Podłączenie zasilania 24V / 0,5A 

 

Podłączenie zasilania 6V do Korozymetru Rezystancyjnego do Zasilacza 

Stabilizowanego   

Korozymetr SOLLICH 0901COR Zasilacz Stabilizowany   

Zacisk  + Us Kabel czerwony * Zacisk +24 V 

Zacisk   0 V Kabel niebieski * Zacisk   0 V 
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Podłączenie Zasilacza Stabilizowanego do sieci  230V-50 Hz dokonuje się przewodem LgY 0,5 – 

500V, przez gniazda bezpiecznikowe mocowane na szynie DIN, zamontowane dla  obu przewodów 

zasilających L i N. 

Podłączenie zasilacza niskonapięciowego Sterownika Mikroprocesorowego  do sieci 230V-50Hz, 

dokonuje się przewodem LgY 0,5 mm – 500V, przez gniazda bezpiecznikowe mocowane na szynie 

DIN, zamontowane dla obu przewodów zasilających L i N.  

 

 
 

Rys.2a.Sposób montażu korozymetru i urządzeń współpracujących w Obudowie Ochronnej 

 

5.4. Podłączenie Rezystancyjnego Czujnika Korozymetrycznego 

 

 
Rys. 3. Schemat połączeń Kab la Pomiarowego SOLLICH 0901COR. 
 

Rezystancyjny Czujnik Korozymetryczny podłączony jest do zacisków RESISTANCE 

SENSOR za pomocą wielożyłowego Kabla Pomiarowego. Stosowany jest kabel złożony z czterech 

par skrętek elastycznych, w ekranie z siatki miedzianej. Zalecany jest kabel typu LiYCY ekr 

4x2x0,25mm2, ds. produkcji Technokabel, lub odpowiednik o parametrach takich samych lub 

lepszych.  
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Od strony Rezystancyjnego Czujnika Korozymetrycznego Kabel Pomiarowy zakończony jest 

gniazdem typu MIL-C5015 -6pin w osłonie, (typ DS3106A14S-6S w osłonie DS3057-6A, firmy 

Amphenol). Połączenie kabla i gniazda należy wykonać przez lutowanie, lutem miękkim SnPb.  

Od strony Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR  Kabel Pomiarowy zakończony 

jest zaciskanymi izolowanymi końcówkami tulejkowymi o długości 8 mm i dostosowanymi do 

przewodów o przekroju 0,25 mm2 dla pojedynczego przewodu, lub przekroju 0,5 mm2 dla dwóch 

złożonych przewodów. 

Ekran Kabla Pomiarowego od strony gniazda MIL-C5015 -6pin  należy obciąć tuż przy izolacji 

zewnętrznej i dodatkowo zabezpieczyć koszulką termokurczliwą. Od strony korozymetru ekran kabla 

należy zaizolować koszulką termokurczliwą i zakończyć zaciskaną izolowaną końcówką tulejkową do 

przewodów o przekroju 1 mm2.  

 

Dokładny schemat  połączenia ilustruje „Rys. 3. Schemat połączeń Kabla Pomiarowego 

SOLLICH 0901COR”. 

 

 

 
Rys. 4. Schemat podłączenia elementów rezystancyjnych w Rezystancyjnym Czujniku 

Korozymetrycznym. 
 
Na Rys. 4. Pokazany jest schemat podłączenia elementów rezystancyjnych Rezystancyjnego 

Czujnika Korozymetrycznego do wtyku. 

 

 

5.5.   Podłączenie Sterownika komputerowego. 

 

Sterownik Mikroprocesorowy do Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901 COR, należy 

podłączyć Kablem Sygnałowym   MODBUS. 

 

Sterownik wysyła po magistrali MODBUS  do Korozymetru Rezystancyjnego polecenia 

wykonania pomiarów i odbiera z Korozymetru uzyskane wyniki.  

Stosowany jest kabel złożony z czterech par skrętek elastycznych. Zalecany jest kabel typu LiYCY 

4x2 AWG26,  stosowany w systemach sieciach komputerowych.  

Na jednym końcu kabla o długości ok. 30 cm zaciśnięty jest wtyk RJ45 a na drugim końcu zaciśnięte 

są izolowane końcówki tulejkowe do przewodów o przekroju 0,25 mm2.  

Złącze RJ45 Kabla sygnałowego instalowane jest w Korozymetrze Rezystancyjnym SOLLICH 0901 

COR w gnieździe oznaczonym RS 485. Drugi koniec Kabla podłączyć należy do Sterownika 

Mikroprocesorowego, do odpowiednich wejść sterujących, zgodnie z opisem w tabeli zamieszczonej 

na Rys. 5. Schemat połączeń Kabla Sygnałowego MODBUS , w kolumnie „Nazwa wejścia Sterownika”  

 

 

 

Rys. 5. Schemat połączeń Kabla Sygnałowego MODBUS 
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5.6. Podłączenie zasilania 24V dc 
 

Przewód zasilający 24Vdc zasilacza sieciowego POWER SUPPLY 12W jest połączony na stałe 

do złącza śrubowego SUPPLY  Korozymetru Rezystancyjnego. W łączenia zasilania dokonuje się 

przez włączenie zasilania sieci 230V/47 -63Hz na wejście INPUT zasilacza sieciowego POWER 

SUPPLY. Wtedy podane zostanie napięcie zasilające  24Vdc na złącze SUPPLY. 

 

Włączenie zasilania układów pomiarowych Korozymetru 
 

Podłączenie napięcia zasilającego na wejście SUPPLY nie powoduje włączenia układów 

pomiarowych Korozymetru. Załączenie układów pomiarowych  Korozymetru uzyskuje się po:  

zwarciu zacisków ZZiL  oraz  ZZiH  na czas trwania pomiarów 

lub wciśnięciu przez okres min 2 s p rzycisku POWER ON 

 

Wyłączenie zasilania układów pomiarowych następuje po:  

rozwarciu zacisków ZZiL  oraz  ZZiH  

lub wciśnięciu przez okres min 2 s przycisku POWER OFF 

 

Potwierdzeniem włączenia zasilania jest świecenie się w sposób ciągły lampki LED oznaczone j 

POWER na Korozymetrze. 

 

 

 

5.7. Wykonanie pomiaru 
 

Program PCcorrER  uruchomiony na komputerze PC magistralą MODBUS przez gniazdo RS-485 steruje 

pracą Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901COR. 

Pomiar wartości rezystancji Czujnika Korozymetrycznego odbywa się na polecenie: 

-  Sterownika komputerowego.  

Sterownik wysyła po magistrali MODBUS   polecenia wykonania pomiarów, a następnie z 

zadanym opóźnieniem  odbiera wyniki pomiaru wartości  rezystancji Rc  i  Rr.  

 - po przyciśnięciu przycisku START MEAS  

 - po załączeniu na czas 2 s sygnału START MEAS na złączu LZ4  

  

W czasie trwania sesji pomiarowej świeci zielona dioda MEASURE .  

Po skończonej sesji pomiarowej świeci dioda DATA. 

 

 

5.8. Odłączenie zasilania 24 Vdc 
 

Odłączenie przyrządu następuje przez odłączenie zasilan ia sieci 230V230V-50Hz  od Zasilacza 

Stabilizowanego POWER SUPPLY 24V . Wyłączenia można dokonać na dowolnym etapie pracy 

korozymetru bez obawy o utratę zapisanych wcześniej danych.  

 

6. Dane techniczne 

Podstawowe parametry i dane techniczne Korozymetru Rezystancyjnego SOLLICH 0901COR. 

 

Parametr Wartość lub opis 

Zakres pomiaru rezystancji 1  600 mΩ 

Błąd pomiaru stosunku rezystancji Rr/Rc ≤ 0,1 % 

Maksymalna rozdzielczość  1 nΩ 

Maks. Ilość rejestrowanych czujników 180 

Pojemność pamięci 8000 wyników 

Czas trwania pomiaru ok. 60 s 
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Zasilanie 24 V dc stabilizowane 

Pobór prądu po włączeniu, typowo 50 mA 

Pobór prądu w trakcie pomiaru rezystancji, typowo 220 mA 

Zakres temperatury pracy -10°C  +40°C 

Zakres temperatury przechowywania -25°C  +70°C 

Maksymalna wilgotność otoczenia  95 % 

Klasa szczelności Obudowy ochronnej min. IP65 

Wymiary obudowy urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 160 x 60 x 90 mm 

Masa (bez zasilacza i kabla pomiarowego) 310 g 

Rezystancyjne Czujniki Korozymetryczne stosowane w pomiarach: Typoszereg ER-2/XXX-FCw firmy 

Corrpol ze złączem MIL-C-5015  

(6p), lub inne wyposażone w złącze 

MIL-C-5015 (6p) 

 

7.      Obsługa Przyrządu 

 

Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901COR nie jest skomplikowany w obsłudze.  

W programie Sterownika komputerowego należy zainstalować instrukcje i oprogramowanie komunikacyjne z 

Korozymetrem, a następnie dokonując odpowiednich ustawień w programie Sterownika, wysyłać do i odbierać z 

Korozymetru informacje i dane dotyczące wykonanych pomiarów. Otrzymane informacje i dane przesyłane są 

kanałem komunikacji Sterownika komputerowego z otoczeniem do Bazy Danych i Stanowiska Operatorów. 

 

8.   Konserwacja 

Korozymetr Rezystancyjny SOLLICH 0901COR nie wymaga szczególnych czynności konserwacyjnych. 

Przyrząd należy utrzymywać w czystości a w szczególności unikać jego zamoczenia, zawilgocenia, zakurzenia i 

oddziaływania czynników chemicznych (uwaga dotyczy wszystkich urządzeń elektronicznych instalowanych w 

Obudowie Ochronnej).  

 

9.     Uwagi końcowe 

Eksploatowane w strefach zagrożenia Czujniki Rezystancyjne, dopuszczone do pracy w takich warunkach, 

muszą być dołączone do Kabla Pomiarowego przed włączeniem zasilania Korozymetru. Po włączeniu zasilania 

nie należy dokonywać na nich żadnych prac mogących spowodować iskrzenie, np. odłączać przewodu 

pomiarowego od gniazda MIL-C-5015 Czujnika Rezystancyjnego. Czynności te należy wykonywać przy braku 

zasilania Korozymetru i braku zagrożenia wybuchem. 

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 
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ATLAS

SOLLICH

           

   ZAKŁAD  SYSTEMÓW  ELEKTRONICZNYCH 
 

ISO 9001:2008    ATLAS - SOLLICH 
 

                   Rębiechowo ul. Złota 9,                        www.atlas-sollich.pl 

80-297 Banino,  Poland                                       e-mail: sollich@atlas-sollich.pl 
            

GPS: N= 54º 22’ 56”, E= 18º 25’ 42”    tel. +48 58 349 66 77,    faks: +48 58 350 93 69    mob. +48 509 993 779 

  
 

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  ze znakiem CE 
 
 
       My: 
 

 ATLAS-SOLLICH  Zakład Systemów Elektronicznych  Andrzej Sollich 
................................................................................................................................................................. 

(  Nazwa dostawcy ) 

 

 Rębiechowo ul. Złota 9,  80-297 Banino,  Polska 
................................................................................................................................................................. 

(  Adres ) 

 
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób 
 

        SOLLICH 0901 COR  nr fabr. 171011-171015 ,   szt. 5 

................................................................................................................................................................. 
(  nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii źródło pochodzenia, liczba jednostek ) 

 
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących Dyrektyw UE, 
włącznie z jej zmianami i uaktualnieniami:  
 

- Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LDV, 

- Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), 

- Dyrektywa 94/62/WE. Opakowania i opakowania zużyte. 
 

oraz, ze zastosowano normy i/lub procedury i/lub dokumentacje techniczne: 
               (tytuł i/lub numer i data wydania normy (norm) lub innego(-ych) dokumentu(-ów ) normatywnego(-ych )) 

 

- PN EN 61204/A11 Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego, Właściwości i wymagania 

bezpieczeństwa, 

- PN EN 55011 Przemysłowe, medyczne i naukowe urządzenia o częstotliwości radiowej. 

Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów, 

- PN EN 55022:2010/AC:2011 Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń 

radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów, 

- PN EN 61000 Zespół norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 

- PN-EN 13429:2007 Opakowania. Wielokrotne użycie, 

- PN EN ISO 9001:2008; System Zarządzania Jakością. 
 
 
 

Rębiechowo, dn. 31.10.2017     Andrzej Sollich 
...................................................................  ......................................................................... 

( miejsce i data wystawienia )    ( nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji 
               osoby upoważnionej ) 

 

 

          
 

mailto:sollich@atlas-sollich.pl
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