
OxyGuard
COMMANDER

Pomiar, nadzór, sterowanie oraz system 
alarmowy zapewniający pełną kontrolę

Rozpuszczony tlen – Temperatura – pH - Redox

http://oxyguard.pl/oferta2.html#redox
http://oxyguard.pl/oferta2.html#ph
http://oxyguard.pl/oferta1.html#temperatura
http://oxyguard.pl/oferta.html#sondy


NOWA KONCEPCJA POMIARU I STEROWANIA:
 Nieograniczona kontrola i bezpieczeństwo. 

System może funkcjonować bez połączenia do komputera PC; System można dzielić na niezależne sekcje.

 Pełna kontrola – natlenienia, podgrzewania, pompowania – wszystko! 
Specjalne programy do sterowania karmieniem, naświetleniem, operujące klatkami morskimi.

 Łatwa optymalizacja. 
Zarówno dziennej produkcji, jak i strategicznych operacji.

 Dodawanie urządzeń pomiarowych i sterujących w dowolnym czasie i miejscu. 
Wystarczy podłączyć nową jednostkę do sieci magistrali.

 Dostęp do systemu z dowolnego miejsca. 
Jeśli jesteś na obiekcie podłącz laptopa do systemu. Jeśli jesteś w biurze możesz użyć najbliższego komputera  
PC, połącz się przez internet.

 Pojedynczy przewód do przesyłania wszystkich danych sygnałów. 
Prosto do stanowiska pomiarowego.

 Radiolinia dla zapewnienia wolności i jeszcze większej elastyczności. 
Z możliwością zasilania jej kolektorem  słonecznym.

 Duży wybór podzespołów zapewniający łatwość budowania systemów. 
Po prostu dodaj moduł  jeśli potrzebujesz dodatkowej funkcji lub chcesz rozbudować system.

 Łatwa integracja z innymi systemami.

Commander
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PODSTAWOWE FUNKCJE:
⊾ Pomiar i sterowanie  rozpuszczonego tlenu
⊾ Pomiar i sterowanie  temperatury
⊾ Pomiar i sterowanie  pH*
⊾ Pomiar i sterowanie  redox*
⊾ Pomiar i sterowanie  poziomu wody*
⊾ Pomiar i sterowanie  ciśnienia*
⊾ Pomiar i sterowanie  poziomu*
☼ Funkcje alarmu.
☼ Rejestracja danych z pomiarów i alarmów.
☼ Interfejs komunikacji z komputerem.

* z odpowiednimi przetwornikami

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU:
Łatwa instalacja Podłącz urządzenia wyjścia i wejścia. 

Do połączenia wszystkich elementów wystarczy jeden przewód.

Łatwa konfiguracja System może zostać podzielony wg potrzeb na niezależne sekcje. 
Sekcje nie są zależne od fizycznego rozmieszczenia urządzeń. 
Połączenia we/wy kontrolowane są przez oprogramowanie. 
Funkcje można modyfikować jeśli zajdzie taka potrzeba.

Łatwość użytkowania Wszystkie funkcje i pomiary pokazywane są na ekranie 
komputera w formie graficznej. 
Alarmy pokazywane są innym kolorem.

Tolerancja awarii Odłączenie części systemu nie wymaga wyłączenia systemu.

Wszechstronność Urządzenia można podłączać bezpośrednio do sieci P-NET,  inne 
mierniki, przełączniki, pompy, zawory itp. Można podłączać do 
urządzeń we/wy. Praktycznie nie istnieje limit rozmiaru systemu.

OxyGuard  Commander jest  systemem  służącym  do  sterowania  procesami;  został 
zaprojektowany  i  dostosowany  do  potrzeb  farm  rybnych.  Główne  zadania  to  pomiar, 
monitoring  i  regulacja  jakości  wody,  jednak  Commander posiada  praktycznie 
nieograniczone możliwości. Commander jest połączeniem nowego typu urządzeń we/wy 
oraz oprogramowania z wypróbowaną siecią aby zapewnić zarówno małym jak i dużym 
hodowlą ekonomiczne rozwiązanie  łatwo adaptowalnego i dostosowanego do potrzeb.
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Systemy Commander, tak jak tradycyjne systemy wielokanałowe, może być rozszerzany i 
adaptowany, dostarcza jednak o wiele większych możliwości niż tradycyjny system. Nie 
posiada  limitu  podłączonych  urządzeń  i  kanałów  –  podłączasz  tyle  modułów  ile 
potrzebujesz – system może być podzielony na tyle sekcji ile chcesz, które będą działały 
nieprzerwanie nawet w przypadku braku połączenia z siecią magistrali. Ilość kabli została 
znacznie  zredukowana  ze  względu  na  możliwość  umieszczenia  modułów  w  pobliżu 
przetworników lub urządzeń wykonawczych.

Za  pomocą  uruchamianego  przez  komputer  PC  programu  Commander możliwe  jest 
połączenie zarówno z siecią  fieldbus jak i innymi komputerami. To ostatnie może być 
wykonane zarówno poprzez sieć firmową jak i internet. Commander może więc stać się 
częścią całościowego systemu danych dla pojedynczej  farmy rybnej jak również farm z 
wieloma zbiornikami, pozwalając na dostosowanie działań do trendów zapotrzebowania 
rynku.

System Commander składa się z jednej lub więcej sekcji. Często nie ma potrzeby dzielenia 
systemu  na  sekcje  –  jedna  sekcja  jest  wystarczającym  rozwiązaniem  dla  wielu  farm 
rybnych. Sekcja zawiera do 125 elementów, w tym do 32 elementów głównych (Master).

Moduł  Master może  spełniać  wiele  funkcji,  zależnie  od  wgranego  oprogramowania. 
Przykłady  takich  funkcji  to  rejestracja  danych,  regulacja  wejść  i  wyjść,   kontrola 
przełączników i oświetlenia, regulacja poziomu rozpuszczonego tlenu, temperatury czy 
sterowanie karmieniem.

Elementy wejścia/wyjścia (I/O) to elementy podrzędne (Slave). Jako, iż mogą one zawierać 
kilka kanałów, ogólna liczba wyjść i wejść dla jednej sekcji Commandera jest bardzo duża. 
Przykłady elementu Slave to: tlenomierz, który wykonuje do 6 pomiarów stężenia tlenu i 
temperatury, jak również moduły I/O dla sygnałów analogowych.
Niektóre z tych elementów mogą wykonywać o wiele bardziej  zaawansowane funkcje, 
nadal  jednak  są  elementami  podrzędnymi  –  element  Master decyduje  w  jaki  sposób 
wszystko jest połączone i funkcjonuje.
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Powyższa  ilustracja  pokazuje  przykładowe  rozwiązanie  systemu  Commander z  jedną 
sekcją.  Magistrala  fieldbus połączona jest  w pierścień,  tak  więc  system będzie  działał 
nawet w przypadku uszkodzenia jednego z kabli. Moduły Master oraz I/O to pojemniki 
zawierające  podstawowe  elementy  używane  we  wszystkich  systemach  jak  i  elementy 
charakterystyczne dla danych aplikacji. 

Następna  właściwość  która  zapewnia  pewne  i  wiarygodne  pomiary  to  izolacja 
galwaniczna,  wykorzystywana przez  OxyGuard'a.  W środowiskach wilgotnych z małą 
ilością  urządzeń  mogą  pojawić  się  różnice  pomiędzy  pomiarami,  tak  więc  obwody 
wejściowe  sond  izolowane  są  galwanicznie,  co  zapobiega  zaburzaniu  pomiarów  o 
wymaganej  dużej  dokładności.  Magistrala  jest  także  izolowana  galwanicznie,  tak,  aby 
awaria jednego urządzenia nie przerywała pracy całego systemu.
Większe systemy mogą zostać podzielone na sekcje po 30 ... 60 pomiarów rozpuszczonego 
tlenu. Jeśli pomiędzy sekcjami jest duży dystans mogą być o wiele mniejsze. Sekcje są od 
siebie odizolowane galwanicznie.
Zwykle każda sekcja ma swój własny element Master, który kontroluje działanie sekcji. W 
takim przypadku sekcje będą działać nawet gdy zostaną odcięte od systemu. 
Małe  błędy  w  komunikacji  magistrali  fieldbus są  poprawiane  automatycznie.  Dane 
przesyłane  są  ponownie  aż  do  uzyskania  potwierdzenia.  Poważny  błąd  spowoduje 
przerwę, wyświetlenie komunikatu „System Fault” i sygnał alarmowy.



OxyGuard Commander                                                                               
 J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

SONDA COMMANDER:
Sonda  Commander to  nowość.  Reprezentuje  całe  doświadczenie  firmy  OxyGuard w 
tworzeniu sond tlenowych. Jest to sonda bardziej trwała, a nawet łatwiejsza w eksploatacji 
niż poprzednie modele.
➠ Nie musisz już wybierać pomiędzy pomiarem % nasycenia a mg/l. Sonda 

Commander wykonuje oba pomiary.
➠ Nie ma potrzeby używania sondy temperaturowej – Sonda Commander mierzy 

także temperaturę.
➠ Sonda Commander posiada praktycznie niezniszczalną membranę.
➠ Sonda Commander nie wymaga konserwacji, 

Jednostki systemu Commander zawierają czujniki ciśnienia atmosferycznego i procedury 
automatycznej kalibracji. Zapewnia to prostotę obsługi oraz wysoką stabilność. 
Commander nadaje  nowy  wymiar  naszej  filozofii  eliminowania  bezsensownych 
pomiarów.
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MIERNIK ROZPUSZCZONEGO TLENU

Rozpuszczony  tlen  mierzony  jest  przy  pomocy  miernika  rozpuszczonego  tlenu 
Commander.  Element ten mierzy nie tylko rozpuszczony tlen w mg/l i  %nasycenia ale 
także temperaturę.

Do  jednego  modułu  podłączyć  można do  6 sond  tlenowych  Commander.  Na  wejściu 
podłączyć  można  do  3 modułów wejściowych (wzmacniaczy  wejścia)  –  każdy moduł 
wejściowy obsługuje dwie sondy. Wyjście połączone jest z magistralą  P-NET. Czerwony 
wskaźnik LED sygnalizuje alarmy.

Jednostka dokonuje pomiaru nawet gdy jest odłączona od reszty systemu.

WEJŚCIE Z INNYCH MIERNIKÓW I URZĄDZEN.
Wejście może być dostarczane przez każdy inny sprzęt posiadający wyjście prądowe lub 
napięciowe.  Każdy  miernik  ze  standardową  pętlą  prądową  4..20mA lub  wyjściem 
napięciowym może zostać dołączony do systemu Commander.
Sterowanie  tymi  parametrami  odbywa  się  także  za  pomocą  systemu  Commander – 
oprogramowanie może być ustawione tak, aby spełniało zaawansowane funkcje regulacji.

Wyjścia  przekaźnikowe  pozwalają  podłączyć  każdy  sprzęt  z  przełącznikiem. 
Najpopularniejsze zastosowania to przełączniki poziomu, ciśnienia lub alarmowe.
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POŁĄCZENIE RADIOWE – RADIO LINK
System komunikacji radiowej przekazuje dane, nie tylko wartości pomiarów, co daje całą 
gamę  nowych  możliwości  dla  farm  rybnych,  szczególnie  jeśli  obiekty  rozsiane  są  na 
dużym terenie, umożliwiając połączenie wszystkiego w jedną sekcję  Commander'a bez 
potrzeby instalowania kabli na długich dystansach. 
Elementy  połączenia  radiowego  –  nadajnik  i  odbiornik  –  zasilane  są  przy  pomocy 
akumulatorów. Można je także zasilać poprzez zasilacz lub ogniwa słoneczne.
Radio  Link spełnia  wszystkie  wymogi  regulacyjne  nadawania  sygnałów  radiowych. 
Zasięg  zależy  od  topografii  terenu  i  dozwolonej  mocy  sygnału  radiowego,  może  być 
zwiększany przy pomocy stacji powielających lub poprzez uzyskanie pozwolenia władz 
na zwiększenie mocy sygnału.
Radio  Link jest  bardzo  pomocny  przy  przekazywaniu  sygnału  z  klatek  morskich  do 
nabrzeżnych stacji pomiarowych, zapewniając ciągłą kontrolę bezzałogowych klatek.

MODUŁY WYJŚCIOWE
Wyjście danych:
łatwość  z  jaką  dane  przekazywane  są  z  systemu  Commander czyni  je  jednym  z 
najważniejszych wyjść.
Łatwość  dostępu  do  danych  owocuje  także  zwiększeniem  bezpieczeństwa  –  możesz 
sprawdzić stan obiektu przy pomocy najbliższego komputera PC, lub poprzez internet – 
nie  musisz  martwić  się  kosztami  ani  robić  obchodów  –  zaloguj  się  do  systemu 
Commander i sprawdź co się dzieje.

Wyjście regulatora proporcjonalnego.
Proste  przełączanie  kolejnych  wartości  przy  użyciu  kilku  ustalonych  punktów,  które 
wbudowane jest  w każdy miernik rozpuszczonego tlenu  Commander zapewnia dobrą 
regulację  poziomu rozpuszczonego  tlenu,  jednak  regulator  PID,  który  kontroluje  czas 
załączania  przekaźnika,  daje  jeszcze  lepsze  rezultaty  i  stabilniejsze  wyniki  pomiarów. 
Regulacja PID dla każdego tlenomierza jest także dostępna w Commanderze.

Wyjścia przekaźnikowe do regulacji i sygnalizacji alarmów.
Wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane są do włączania alarmów w postaci syreny lub 
pulsującego  światła,  oraz  do  włączenia  dodatkowych  (awaryjnych)  źródeł  tlenu. 
Przełączenie następuje gdy wartość mierzona osiągnie nastawioną wcześniej wartość.
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