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1 ÚVOD 
Vážený spotřebiteli, 
společnost ALFA IN a.s. Vám děkuje za zakoupení našeho zařízení a věří, že 
s ním budete  spokojeni. 
 
Zařízení smí uvést do provozu pouze školené osoby a pouze v rámci technických 
ustanovení. Společnost ALFA IN a.s. nepřijme v žádném případě zodpovědnost 
za škody vzniklé nevhodným použitím. Před uvedením do provozu si přečtěte 
pečlivě tento návod k obsluze. 
Stroje splňují požadavky odpovídající značce CE. 
 

1.1 ALFA IN SERVIS 
 
Pro údržbu a opravy  používejte jen originální náhradní díly. K dispozici je Vám 
samozřejmě komplex našich služeb.  

 

1.2 BEZPEČNOST PRÁCE 

1.2.1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY  
• S lahví ARGONU nebo směsnými plyny je třeba zacházet podle předpisů 

pro práci s tlakovými nádobami obsažených v ČSN 07 83 05 a v normě 
ČSN 07 85 09. 

• Před každým zásahem v elektrické části, sejmutím krytu nebo čištěním je 
nutné odpojit zařízení ze sítě. 

1.2.2 PROVOZNÍ PODMÍNKY 
• Uvedení zařízení do provozu smí provádět jen vyškolený personál a 

pouze v rámci technických ustanovení. Výrobce neručí za škody vzniklé 
neodborným použitím a obsluhou. Při údržbě a opravě používejte jen 
originální náhradní díly od firmy ALFA IN. 

• Toto měřící zařízení není vhodné pro použití s výbušnými plyny nebo 
jejich směsmi. Výslovně je zakázáno měřit čistý vodík. Vystavili byste 
se nebezpečí výbuchu! 

• Poškození zařízení a špatné měření se může objevit v důsledku špatného 
zacházení, netěsnostem, korozi, kondenzaci apod. Pravidelný servis 
zařízení je velmi důležitý. 

• Zařízení pro měření kyslíku a jejich příslušenství jsou vyráběny a 
testovány v souladu s normou DIN EN-ISO 9001. Zařízení musí být 
používáno v souladu se všemi místními normami a legislativními 
opatřeními. Zařízení musí být v závislosti na frekvenci používání 
pravidelně kontrolováno z hlediska přesnosti měření a správnosti funkcí. 

 
Zařízení je nutné chránit před: 

• vlhkem a deštěm 
• mechanickým poškozením 
• hrubým zacházením 
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2 POPIS 
Toto zařízení měří zbytkový tlak kyslíku v plynné atmosféře prostřednictvím 
kyslíkového senzoru. Senzor pracuje v prostředí velmi vysokých teplot. Proto musí 
být přijata opatření, která vyloučí styk senzoru nebo celého zařízení s hořlavými 
plyny nebo jejich směsmi. V případě, že je keramický senzor poškozen, měřený 
plyn může uniknout nebo se naředit vzduchem. Musí být proto přijata opatření jak 
proti poškození jakýchkoli částí zařízení, tak i prostředí. 

2.1 Princip měření 
Zařízení na měření kyslíku jsou navržena na bázi výstupů senzoru ze 
stabilizovaného oxidu zirkonia. Jedná se o keramický materiál, jinak také 
nazývaný pevný elektrolyt, který se ideálně hodí jako kyslíkový konduktor iontů za 
vysokých teplot. 
 

Takovýto konduktor, v teplotním rozsahu závislý na složení materiálu, se 
vyznačuje schopností zaplnit prázdné místo ve své krystalické struktuře ionty 
kyslíku. Ionty kyslíku se připojují na vodivý kontaktní povrch, běžně platinový. 
 
Stupeň koncentrace kyslíku při měření v plynné směsi je podmíněn stupněm 
aktivity kyslíku a tím i množstvím iontů kyslíku. 
 
Senzor se v principu skládá z pevného elektrolytu, který je vystaven plynu na obou 
stranách. Jedna strana je v kontaktu s referenčním plynem (např . vzduchem). 
Druhá strana je v kontaktu s plynem, který se měří. Konstrukce senzoru umožňuje 
držet tyto plyny striktně od sebe oddělené. 
 
Senzory jsou udržovány procesorem řídí jednotky ve stanovené teplotě. Následně 
jsou měřeny teploty zahřátých senzorů a nezahřátých senzorů a rozdíl 
procesorem naměřených teplot je esenciální údaj pro výpočet obsahu kyslíku 
(zbytkového kyslíku) 

3 POPIS ZAŘÍZENÍ 
Elektronické zařízení "Oxy  Integral " měří zbytkové částí kyslíku v inertních 
plynech a ve formovacích plynech. Inertní plyny jsou mimo jiné dusík, argon a 
helium. Formovací plyny jsou směsi dusíku a vodíku.  

3.1 Senzor 
Senzor je integrovanou součástí zařízení. Obsahuje měřící prvek poplatinovaného 
oxidu zirkonia, ohřívací prvek a řízení ohřevu. Ohřívací prvek musí zabezpečit 
udržení teploty okolo 550°C. 
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3.2 Pohled shora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtr 

Odvod plynu 

Tělo 

Kroužek k zavěšení 
Přívod plynu 

Funkční tlačítka 

Displej 
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3.3 Pohled ze strany 
 

 
 
 
 

 
 

3.4 Detail horní části 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabíječka (115 V / 230 V) 

Přívodní kabel 

Digitální rozhraní (Data Transfer, Extra možnost nabíjení přes 
orbitální svařovací stroj) 

Odvod plynu 
Přívod plynu 
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3.5 Popis ovládacích prvků 
    

 

3 segmentový displej 
(Max. rozsah: 
 999 PPM) 

Mínus 
(např. V režimu výběru 
programu vybírá po 
zmáčknutí tlačítka P) 

Pump 
 (Zapíná a vypíná 

integrované čerpadlo) 

 
ON/OFF 

P 
 (Tlačítko pro výběr 

programů a typů plynů) 

Plus 
(např. V režimu výběru 
programu vybírá po 
zmáčknutí tlačítka P) 
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4 UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU 
Zmáčkněte tlačítko ON/OFF na 1 s. Jednotka začne zahřívat senzor. Během fáze 
ohřevu senzoru není možné provádět žádná měření. 4ísla na displeji budou 
postupně stoupat, až dosáhnou hodnoty 999. Výběr tlačítkem Pump během 
zahřívací fáze nemá žádný vliv na průběh zahřívání. Na displeji se objeví 3 malá 
písmena ccc 

 
 

 
 

Po ohřívací fázi (45 až 60 s) se na displeji objeví maximální hodnota 999. 
 

 
 
Jednotka je nyní plně připravena k provozu. 
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5 PROGRAMOVÁNÍ 
Zařízení OXY Integral je možné nastavit pro celý měřitelný rozsah, tj, 0 – 999 
PPM. Operátor bude upozorněn blikajícím displejem, pokud budou 
zobrazované hodnoty vyšší než nastavené hodnoty. V momentě, kdy bylo 
dosaženo nastavených parametrů, displej přestane blikat a svařování může 
započít. 
 
Zmáčkněte tlačítko P (3 tečky budou rychle blikat na displeji a po té se objeví 
nastavení parametrů /např. 20 PPM/). Pro indikaci, že jste v režimu 
programování funkcí, budou za čísly 3 tečky (Obr. 1). 
 
Pro změnu parametrů nastavení opakovaně mačkejte tlačítko Plus respektive 
Mínus až dosáhnete na displeji požadovaných parametrů (Obr. 2); např. 21 
PPM. Pro potvrzení zvolených parametrů zmáčkněte tlačítko P. Tím uložíte 
nastavení do paměti, kde zůstane uloženo i po vypnutí a následném zapnutí 
zařízení, stejně tak i po výměně baterií. 
 
 

 
 
Obr. 1 

 
 
Obr .2 
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6 MĚŘENÍ 
Po té, co jednotka dosáhla potřebné teploty, je plně funkční. Nastavení pro QC 
účely se provádí pomocí P tlačítka, což je doporučené, nikoli však nutné pro účely 
měření. 
 
Na konci hadice senzoru je čidlo, které se vloží do trubkové komory nebo do 
kořenové štěrbiny a zmáčkne se tlačítko Pump. 
 
Nyní je vzorek plynu tažen hadicí kyslíkového senzoru (cca 50l/h) do jednotky 
k analýze. 
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7 NABÍJENÍ BATERIÍ 
Tento přístroj využívá jako zdroj interní bateriovou sadu (230 mA) s kapacitou 
mezi nutným nabíjením okolo 3 – 4 hodiny. Pro výměnu bateriové sady 
použijte bateriovou sadu od stejného výrobce a o stejné kapacitě. 
 
Indikace slabých baterií se zobrazí na displeji řadou běžících teček zprava do 
leva. Tato indikace se objeví, když baterie dosáhly 45% své kapacity. Obsluha 
musí umístit jednotku do nabíječky. Jednotka zůstává plně funkční i 
v nabíječce. 
 
Jednotka je vybavena vlastnostmi pro šetření energie. Po  10 minutách 
neaktivity (čerpadlo vypnuté) se jednotka sama vypne. 
 

  
 

Nabíjení na nabíječce 
(tři tečky blikají z leva doprava) 

 
Nabíjení je nutné 

(tři tečky blikají zprava do leva) 
 



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OXY IntegralIntegralIntegralIntegral 
 

 

NS84-01   ALFA IN a.s. ©                                      www.alfain.com                                                        strana 12 
 

7.1 Nabíječka 
Tento analyzátor kyslíku je příruční zařízení napájené bateriemi, což usnadňuje 
bezproblémové použití na různých pracovištích. Po použití vraťte jednotku do 
nabíječky. Na zadní straně jednotky je drážka kovového konektoru. Jednotka se 
umisťuje do ergonomického držáku, kde ve středu je konektor nabíječky, který zapadne 
do konektoru na analyzátoru. 
 

 

 
Konektor nabíječky 
 

 

 

 
Přepínač síťového napětí 230 V / 115 V. 
 
Před otevřením krytu nabíječky 
odpojte nabíječku od elektrické sítě!  
 
Jednotka na obrázku je nastavena na 
230 V elektrickou síť.  
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7.2 Zjištění stavu nabití baterií 

 

Zmáčknutím tlačítka plus a  mínus 
zároveň lze zobrazit stav nabití baterií v 
procentech. Při přibližně 45% jednotka 
začne indikovat nutnost umístění do 
nabíječky. 
 
 

 

7.3 Funkce šetření energií 
Jednotka je vybavena vlastnostmi pro šetření energie. Po  10 minutách neaktivity 
(čerpadlo vypnuté) se jednotka sama vypne. Po opětovném zapnutí je jednotka 
plně funkční asi po jedné minutě. 

8 VÝMĚNA BATERIÍ 

 
 
Opatrně odstraňte černý kryt. Přitlačte směrem nahoru šedou páčku na bateriové 
sadě. Nyní může být bateriová sada vyjmuta a náhrada vložena. 
 
Důležité: Při výměně baterií nezaměňte polaritu! 
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9 VYPNUTÍ JEDNOTKY 
Držte tlačítko ON/OFF zmáčknuté po donu 3 s, jednotka se vypne. 

 

 

Držte tlačítko ON/OFF zmáčknuté po 
donu 3 s. Hned při stisku se objeví tři 
osmičky a tři tečky.  
 
Po uplynutí 3 s se jednotka vypne. 
 

 

10 MĚŘENÍ RŮZNÝCH PLYNŮ 

  
Zmáčkněte a podržte zmáčknuté tlačítko 
P a hned na to zmáčkněte tlačítko 
MÍNUS, tj. obě tlačítka držíte zmáčknutá 
zároveň  - jednotka je takto nastavena do 
režimu měřeni zbytkového kyslíku 
v ARGONU. 

Zmáčkněte a podržte zmáčknuté tlačítko 
P a hned na to zmáčkněte tlačítko PLUS, 
tj. obě tlačítka držíte zmáčknutá zároveň  
- jednotka je takto nastavena do režimu 
měřeni zbytkového kyslíku 
ve FORMOVACÍCH PLYNECH. 

 
Pozor: Tovární nastavení (default) je pro tuto jednotku vždy pro argon! 
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Ve většině případů je jednotka používána v prostředí s argonem. Pro prevenci chyb 
se jednotka pro vypnutí a následném zapnutí vždy resetuje do nastavení ro argon. 
Pokud se používají formovací plyny na bázi vodíku, musí být výběr proveden znovu 
(viz s 13) 

 
V případě používání kyslíkového analyzátoru pro měření zbytkového kyslíku ve 
formovacích plynech musí být splněny následující podmínky: 
Maximální koncentrace H2 je 10%. 
Reakční doba senzoru při přítomnosti H2 je mnohem delší než v případě inertních 
plynů jako je argon, dusík nebo hélium. 
Po přechodu ze směsí s H2 k inertním plynům je třeba brát v potaz, že senzor bude 
po určitou dobu kontaminován. Pro vyčištění jednotky zapněte čerpadlo a nechte 
proudit běžný vzduch skrze jednotku. 
 
V principu je tato jednotka schopna měřit zbytkový kyslík ve formovacích plynech, 
ale není schopna měřit s takovou přesností, s jakou měří za použití pouze inertních 
plynů. Proto Vám doporučujeme provést praktický svařovací test na po naměření 
hodnot zbytkového kyslíku ve směsi vodíku. 

11 FILTR 
Pro přesné měření vzorku plynu potřebuje jednotka minimální průtok plynu – cca 
50Nl/h. Pokud takové množství není přivedeno k senzoru, není jednotka schopna 
přesně měřit. Nejčastější příčinou nedostatku průtoku plynu je znečištění filtru. 
Tento analyzátor kyslíku je vybaven funkcí měření kapacity filtru. Pokud poklesla 
kapacita filtru pod přípustnou hranici, objeví se na displeji blikající ccc. Hodnoty 
měření a ccc se budou střídat v intervalech cca 100 ms. 
Tato situace nepřeruší měřící proces, ale upozorní operátora, že je nutné vyměnit 
filtr. Naměřené hodnoty nemusí být přesné a budou pravděpodobně vyšší, než 
indikováno. 
 

12 TECHNICKÁ DATA 

12.1 Jednotka analyzátoru kyslíku 

  
Délka   290 mm     11 3/8“ 
Šířka   130 mm       5 1/8“ 
Výška   60 mm         2 3/8“ 
Hmotnost   0, 8 kg       1.8 lbs. 
Zdrojové napětí  6 V 
Digitální Interface pro dokumentaci 
 
Interface je kompatibilní s Orbital Welding System TIGTRONIC Compact 

 

12.2 Nabíječka 

Délka   140 mm     5 ½“ 
Šířka   125 mm     5“ 
Výška   80 mm       3 3/16“ 

Hmotnost  0, 5 kg      1.1 lbs. 
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Zdrojové napětí  115 V / 230 V 
 

13 ÚDRŽBA A SERVISNÍ ZKOUŠKY 
Zařízení vyžaduje za normálních pracovních podmínek minimální ošetřování a 
údržbu. Má-li být zaručena bezchybná funkce a dlouhá provozuschopnost, je třeba 
dodržovat určité zásady: 
• stroj smí otevřít pouze náš servisní pracovník nebo vyškolený odborník - 

elektrotechnik 
• příležitostně je třeba zkontrolovat stav síťové vidlice. 

13.1 Zraková  zkouška 

• přezkoušejte bezvadný stav vidlice a neporušenost síťového kabelu. Tahem 
za kabel ověřte jeho upevnění ve stroji. V případě jakéhokoliv mechanického 
poškození nechte vyměnit kompletní kabel. 

• ověřte řádný stav mechanicky namáhaných míst  
• ověřte neporušenost krytu stroje. 
• ověřte, jsou-li v pořádku všechny důležité popisy 

14 SERVIS 

14.1 Poskytnutí záruky 

• Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a 
po dobu záruky bude  mít vlastnosti stanovené závaznými technickými 
podmínkami a normami. 

• Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční 
lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo 
servisní organizací pověřenou výrobcem. 

• Zákonná záruční doba je 6 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky 
začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné 
dodávky.  

• Podmínkou platnosti záruky je, aby bylo zařízení používáno způsobem a 
k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a 
mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i 
zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho 
nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených 
v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není 
určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě stroje musí být 
výhradně používány originální díly výrobce. 

• V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na zařízení, 
které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí zařízení. 

• Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady 
nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce. 

• Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného 
dílu na výrobce. 
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14.2  Záruční a pozáruční opravy 

• Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní 
organizace.  

• Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav. 
• Reklamaci oznamte na tel. čísle 568 840 009, faxu: 568 840 966, e-

mailu: servis@alfa-in.cz. 

14.3 Provádění záručních oprav 

• Zašlete reklamovaný přístroj přepravní službou nebo jej předejte přímo 
na adrese firmy: ALFA IN a.s., Nová Ves 74, 675 21 Okříšky.  

• Opravy provedeme po převzetí přístroje naším servisním oddělením a 
opravený jej předáme přepravci nebo majiteli.  

• Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav. 
 

15 DŮLEŽITÉ INFORMACE 

• Neotevírejte nabíječku pokud je stále připojena k síti. 
• Sada baterií by měla být měněna pouze za originální baterie (lze 

objednat v ALFA IN a.s.) 
• Neprovádějte měření bez filtru (porušili byste záruční podmínky) 

Používejte pouze originální filtr z ALFA IN a.s. 
• Zabraňte styku jednotky s organickými plyny (např. výpary z teplotně 

upravovaných nebo hořících plastů), protože mohou poškodit senzor. 
• Neměřte plyny s větším procentem vodíku než 10%. RIZIKO VÝBUCHU! 

 


