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Obsługa pracy w sieci Ethernet pozwala użytkownikom zwielokrotnić możliwości komunikacyjne sterownika WebMasterONE. Po skon-
figurowaniu sieci lokalnej (LAN) lub połączeniu sterowników WebMasterONE poprzez Ethernet dostęp do wszystkich urządzeń siecio-
wych można uzyskiwać z jednej linii telefonicznej. To proste: wszystkie sterowniki udostępniają obsługę Ethernet, a dla sterownika 
głównego wymagana jest obsługi funkcji Master. Urządzenia pracują w relacji typu Master-Slave: jeden sterownik jest skonfigurowany 
jako główny, i pełni rolę bramy do wszystkich pozostałych (podporządkowanych) urządzeń sieciowych.

Skorzystanie z istniejącej sieci lokalnej pozwala zminimalizować okablowanie. Sterownik zostaje w prosty sposób podłączony do 
najbliższego gniazda sieci lokalnej z wykorzystaniem standardowego kabla Ethernet. Sterownik główny (Master) wykrywa pozostałe 
urządzenia sieciowe Walchem, i działa jako pojedynczy punkt dostępu.

Dostępna obsługa Modbus TCP/IP (Ethernet) umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania budynkiem/energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA.

 
JEDEN prosty, wszechstronny sterownik uzdatniania wody obsługuje WSZYSTKIE funkcje!

Zintegrowanie zaawansowanych technologii z branży czujników, 
oprzyrządowania, hydrauliki i komunikacji danych pozwala firmie 
Walchem oferować WebMasterONE, najbardziej wyrafinowany 
sterownik w branży uzdatniania wody dla chłodni kominowych i 
kołtów.

Proste, intuicyjne funkcje programowania umożliwiają łatwe 
skonfigurowanie WebMasterONE dla potrzeb kontroli większej 
liczby chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych 
lub praktycznie każdego innego procesu uzdatniania wody. 
Sterownik będzie realizować monitorowanie i kontrolę w oparciu o bezpośrednie wejścia pomiarowe 
umożliwiające podłączanie różnorodnych czujników, wykorzystując również sygnały pomiarowe innych 
urządzeń, w tym pomiary korozyjności, poziomu, temperatury i ciśnienia.

Pracując 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, sterownik WebMasterONE sprawuje całościową i 
niezawodną kontrolę nad procesem uzdatniania, dostarczając jednocześnie personelowi w miejscu instalacji i 
poza nim informacji dotyczących stanu parametrów roboczych systemu.

Szeroka gama wbudowanych opcji komunikacyjnych typu PnP:
•  Ethernet  
•  Modem telefonii komórkowej
•  Tradycyjny modem telefoniczny
•  USB (podłączenie laptopa i obsługa nośników pamięci Flash) 

Łatwość uruchomienia i użytkowania – wystarcza przeglądarka internetowa!

Usługa VTouch® zapewnia przez 24 godziny na dobę szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z 
możliwością ustanowienia połączenia z dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem.

Możliwość automatycznego przesyłania raportów statusu systemu i plików rejestru danych

Natychmiastowe zgłaszanie alarmów poprzez e-mail, wiadomość sms na telefon 
komórkowy lub lokalny przekaźnik alarmowy

Ustawienia punktów pracy w ppm z weryfikacją dozowania

Szeroki zakres bezpośrednio podłączanych czujników pomiarowych:
•  pH                                    •  REDOX 
•  Przewodność                   •  Przewodność, pomiar bezkontaktowy 
•  Wolny chlor/brom             •  Dwutlenek chloru

Dostępna obsługa odczytu/zapisu Modbus umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA

Ochrona infrastruktury budowlanej wraz z jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniem 
zasobami wody, energii i chemikaliów

WMT8 POJEDYNCZA CHŁODNIA KOMINOWA 
A  Przewodność wody systemowej
 0 = Brak czujnika (1,03 MPa)
 1 = Elektroda grafitowa, 150 psi
 2 = Czujnik bezkontaktowy, 150 psi (1,03 MPa)
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej, 150 psi (1,03 MPa)
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa, 300 psi (2 MPa)
B  pH/REDOX
 0 = Brak
 1 = pH, płaski, 100 psi (0,69 MPa)
 2 = REDOX, prętowy, 100 psi (0,69 MPa)
 3 = pH + REDOX, 100 psi (0,69 MPa)
 4 = pH, kulista, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 5 = REDOX, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 6 = pH + REDOX, 300 psi (2 MPa)
C  Przewodność wody uzupełniającej
 0 = Brak czujnika
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Czujnik bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)

WMB8 KOTŁY
A  Czujnik przewodności, kocioł nr 1
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
B  Czujnik przewodności, kocioł nr 2
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
C  Czujnik przewodności, kocioł nr 3
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
D  Czujnik przewodności, kocioł nr 4
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)

WMD8 DWIE CHŁODNIE KOMINOWE
Przewodność wody systemowej, chłodnia nr 1 (A) 
i chłodnia nr 2 (C)
     0 = Bez elektrody
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Pomiar bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa
Drugi czujnik, chłodnia nr 1 (B) i chłodnia nr 2 (D)
    0 = Bez czujnika
 1 = pH, płaski
 2 = REDOX, prętowy
 3 = pH, wysokociśnieniowy
 4 = REDOX, wysokociśnieniowy
 5 = Przewodność, pomiar kontaktowy, grafit
 6 = Przewodność, pomiar kontaktowy, wysokociśnieniowy

WM18 MIESZANE ZASTOSOWANIA
Wymagana liczba wejść czujników
 1 = Jedno wejście czujnika
 2 = Dwa wejścia czujników
 3 = Trzy wejścia czujników
 4 = Cztery wejścia czujników
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Wybór czujników Opcje systemowe
Pojedyncza 
chłodnia 
kominowa

Kocioł

Wybór czujników

E KOD NAPIĘCIA (WSZYSTKIE MODELE)
 0 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 1 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 2 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 3 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4
 4 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 5 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 6 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 7 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4

F OPCJE CZUJNIKA PRZEPŁYWU (TYLKO WMT i WMD)
 N = Bez czujnika przepływu, czujniki w rurociągu
 L  = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, niskociśnieniowy, kabel 6 m
 P = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m
 S = Bez czujnika przepływu, czujniki zanurzeniowe
 F = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, wysokociśnieniowy, kabel 6 m
 H = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, wysokociśnieniowy, kabel 1,5 m
 C = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności, trójnik i czujnik (bez elektrod)
 D = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik fluorescencyjny Little Dipper, trójnik
 E = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności i fluorescencyjny Little Dipper, czujniki

G WYJŚCIA ANALOGOWE (WSZYSTKIE MODELE)
 N = Bez wyjść analogowych
 1 - 4 = jedna do czterech kart wyjściowego sygnału analogowego 4-20 mA

H OPCJE SYGNAŁÓW WEJŚCIA
 N = Bez opcji sygnałów wejścia
 A = 8 wejść analogowych
 D = 6 wejść cyfrowych
 B = Obydwie karty sygnałów wejścia, analogowych i cyfrowych

J OPRZYRZĄDOWANIE KOMUNIKACYJNE  
 (USB i ETHERNET W STANDARDZIE)
 N = Bez dodatkowego oprzyrządowania
 M = Modem tradycyjnej linii telefonicznej
 G = Modem GPRS

K OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE
 N = Bez dodatkowego oprogramowania
 1 = Obsługa funkcji Ethernet Master
 2 = Modbus TCP/IP
 3 = Obydwie funkcje, sieć Ethernet i Modbus TCP/IP

Opcje systemowe

Dwie 
chłodnie 
kominowe

Mieszane 
zastosowania
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Wbudowany serwer WWW umożliwia sterownikowi WebMasterONE korzystanie ze standardowych funkcji komunikacji internetowej TCP/
IP. Zdalna komunikacja ze sterownikiem jest możliwa poprzez internet lub dzięki obsłudze bezpośredniego łącza modem-modem. Dostępne 
funkcje USB Plug and Play oraz Ethernet umożliwiają łatwy lokalny dostęp personelowi zakładowemu oraz operatorom systemu. Możliwy jest 
jednoczesny dostęp do sterownika wielu użytkowników. Wielopoziomowy system zabezpieczający korzystający z haseł oferuje użytkownikom 
różne poziomy dostępu, od wyłącznie przeglądania po pełną konfigurację systemu. Oprócz tego, WebMasterONE udostępnia szereg przy-
jaznych narzędzi raportowania, w tym powiadomienia e-mail zawierające wyciągi z rejestrów danych, alarmy i skrótową informację o stanie 
systemu.

Firma Walchem uczyniła korzystanie z internetu jako platformy zdalnego dostępu dla potrzeb kontroli urządzeń przemysłowych praktyczną 
rzeczywistością. Podczas gdy inni próbują jedynie zmniejszać koszty wbudowanych komponentów sprzętowych serwera WWW, w Walchem 
rozwiązano już problem wysokich kosztów i niedostępności stałego łącza internetowego.

Sterownik WebMasterONE pozwala prosto i szybko zaprogramować parametry chłodni kominowej lub kotła, bez potrzeby korzystania z 
zastrzeżonego oprogramowania rezydującego na komputerze klienta. Całość konfiguracji i programowania następuje poprzez standardową 
przeglądarkę internetową. Łatwe w użyciu menu i ekrany konfiguracyjne systemu nadają programowaniu przyjazny dla użytkownika, intuicyjny 
charakter. Po zainstalowaniu sterownika, menu uruchomieniowe przeprowadza użytkownika przez górny poziom konfiguracji. Menu sygnałów 
wejścia, sygnałów wyjścia i narzędzi użytkowych obsługują pozostałą część programowania.

•	USB Plug and Play:  Obsługa lokalnego monitorowania i korekt  
 konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez laptop lub dedykowany   
 komputer lokalny.

•	Komunikacja internetowa ShoulderTap®: Obsługa zdalnego monitorowania   
 i korekt konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez internet (wymagana  
 opcja karty tradycyjnego modemu telefonicznego). 

•	Komunikacja bezpośrednia modem-modem DirectTap: Zdalne monitor- 
 owanie i rekonfiguracja sterownika przy użyciu tradycyjnego połączenia   
 modem-modem (wymagana opcja karty tradycyjnego modemu telefonicz- 
 nego) 

•	 Ethernet: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE poprzez sieć  
 lokalną (LAN) lub zdalnie przez internet. 

•	 Telefonia komórkowa: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE  
 zdalnie przez internet (wymagane opcje modemu komórkowego i VTouch).

PRACA W SIECI ETHERNET

USB Plug & Play

Firma telekomunikacyjna
Modem

Modem

Modem

Modem

Internet

Strona internetowa Walchem

LANLAN
Internet
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Sterowniki WebMaster®ONEKomunikacja Składanie
zamówień

Sterowniki dla chłodni kominowych i kotłów

Lista kluczowych zalet:



Innowacyjność
WebMasterONE® to najbardziej zaawansowany sterownik online procesów uzdatniania wody w na świecie. Sterownik obsługuje wszystkie  
wykorzystywane globalnie standardy komunikacji: 

• Łącze USB PnP umożliwiające lokalne podłączenie laptopa (funkcja standardowa)
• Komunikacja Ethernet w sieci lokalnej LAN (funkcja standardowa)
• Wbudowany modem analogowy (opcja)
• Wbudowany modem telefonii komórkowej obsługujący najnowsze światowe standardy technologii komunikacji cyfrowej  
 (GPRS) stosowane przez większość głównych operatorów telefonii komórkowej (opcja)

Prostota
Dzięki prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniom WEBMasterONE® jest najprostszym sterownikiem w użytkowaniu! Aby skomunikować się 
ze sterownikiem, wystarczy podłączyć kabel USB do laptopa, uruchomić standardową przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres 
urządzenia. Gotowe! Połączenie z WEBMasterONE® zostało nawiązane i działa w taki sam sposób jak zwykłe przeglądanie stron internetowych.

Wygoda
Opatentowana technologia ShoulderTap® firmy Walchem (obsługa łączności z internetem na żądanie) umożliwia monitorowanie i kontrolę sterownika 
WebMasterONE® przez internet z dowolnego komputera i dowolnej globalnej lokalizacji, przy użyciu standardowej przeglądarki i bez potrzeby ciągłego 
utrzymywania połączenia z internetem. Brak zastrzeżonego oprogramowania, opłat za połączenia zamiejscowe, oraz pełne bezpieczeństwo, gdyż 
sterownik nawiązuje łączność z internetem wyłącznie na żądanie oraz przy wysyłaniu raportów i alarmów.

Elastyczność
WebMasterONE® umożliwia kontrolowanie chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych, linii kondensatu, systemów ściekowych oraz 
dowolnych kombinacji za pomocą jednego sterownika. Każde urządzenie WebMasterONE® obsługuje wszystkie standardowe metody kontroli 
uzdatniania wody: zegary biocydu, kontrolę dwustanową i czasowo-proporcjonalną, podawanie inhibitora korozji, okresowy pomiar dla wody kotłowej 
z detekcją rozprężania, kontrolę REDOX z okresowym pikiem stężenia, oraz wiele innych.

Kompatybilność
WebMasterONE® obsługuje wiele najpopularniejszych globalnie standardów komunikacyjnych:

• MODBUS TCP/IP (Ethernet): Płynna łączność z systemami zarządzania energią, kontroli rozproszonej, zarządzania procesowego i SCADA
• SMTP: przesyłanie alarmów, raportów lub plików rejestrów danych przez e-mail
• ETHERNET
• Wiadomości tekstowe na telefon komórkowy: natychmiastowe powiadomienia w formie opisowych alarmów tekstowych
• Praca w sieci: Możliwość tworzenia sieci Ethernet pozwala komunikować się z wieloma sterownikami w jednej lokalizacji za pomocą  
 pojedynczej linii telefonicznej lub modemu telefonii komórkowej, nawet jeżeli sterowniki są ulokowane w różnych budynkach!

Odpowiedzialność:
•	 Każdy element systemu WebMaster ONE został zaprojektowany indywidualnie, mając na uwadze najwyższe   
 dostępne standardy
•	 Sondy pH/REDOX/Przewodności – dedykowane do aplikacji przemysłowych
•	 Masywny, wytrzymały czujnik przepływu
•	 Atesty UL, CSA i CE – gwarancja stabilności i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 

Specyfikacja czujników

Czujnik Zakres Temperatura Ciśnienie Złącze procesowe Materiały

Przewodność, pomiar bezkon-
takdowy

1000 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi 1” NPTM zanurzeniowy
2” NPTM złączka na rurociągu

CPVC, o-ring na rurociągu FKM

pH -2 do 16 pH 10 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

REDOX -1400 do 1400 mV 0 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (wysokie ciśnienie)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 300 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar kontaktowy 
(kocioł wysokociśnieniowy)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 250 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (grafit)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF Grafit, PP z wkładem szklanym, o-ring 
FKM

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (stal nierdzewna)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF 316 SS, PP z wkładem szklanym, 
o-ring FKM

pH (wysokociśnieniowy) 0 do 14 pH 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Szkło, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

ORP (wysokociśnieniowy) -1400 do 1400 mV 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Platyna, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

Zespół kolektora czujnika 
przepływu

Rozwarcie < 2,65 l/min 0 do 60°C 150 do 38°C
50 psi przy 60°C

¾” NPTF PP z wkładem szklanym, PVC, FKM, 
Isoplast

Zespół kolektora czujnika 
przepływu (wysokociśnieniowy)

Rozwarcie < 2,84 l/min 0 do 70°C 0 do 300 psi ¾” NPTF Stal węglowa, mosiądz, 316 SS, FKM

Wolny chlor/brom 0 do 8 mg/l (PPM) 5 do 45°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 5 do 50°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Parametry pomiarowe
Zakres Rozdzielczość Kalibracja

Przewodność, pomiar kontaktowy 10 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm ±50% surowego odczytu (skalowanie do ppm)

pH -2 do 16 pH 0.01 pH 1- lub 2-punktowa

REDOX -1400 do 1400 mV 1 mV 1- lub 2-punktowa

Temperatura 0 do 200°C (32 do 392°F) 1°C (1°F) 1-punktowa

Przewodność, pomiar bezkontaktowy 1000 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm 1- lub 2-punktowa (skalowanie do ppm)

Wolny chlor/brom* 0 do 8 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Wejścia Wyjścia
Zasilanie
100-120/220-240 VAC +/-10%
12 A, 50/60 Hz
Bezpiecznik 1,6 A, 5 x 20 mm

Czujniki (standardowo 1, opcjonalnie do 4)
Sygnał: +/- 1,4 VDC (izolowany)
Temperatura: 1 KΩ, 10 KΩ lub 100 KΩ

Wejścia cyfrowe (standardowo 6, opcjonalnie dodatkowe 6)
Izolowane bezpotencjałowe, 0-300 Hz, 
Minimalna długość impulsu 1,5 ms

Wejścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie 8)
2- lub 3-przewodowe, dostępne z zasilaniem wewnętrznym 24 
VDC, oporność wejścia 25 Ω, maksymalne obciążenie 1000 Ω

Przekaźniki mechaniczne (standardowo 8)
115 VAC, 10 A rezystancyjne, 1/8 HP
230 VAC, 6 A rezystancyjne, 1/8 HP
Bezpotencjałowe lub zasilane napięciem sieciowym
R1-R4 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
R5-R8 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
Ochrona bezpiecznikowa wyłącznie dla przekaźników zasilanych. Dostępne 
styki NO i NC.

Wyjścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie do 4)
Izolowane, obciążenie maksymalne 500 Ω, zasilane wewnętrznie 24 VDC

Obudowa: Tworzywo termoplastyczne
Klasa NEMA: NEMA 4X
Wyświetlacz: Podświetlany LCD, 64 x 128 pikseli
Temperatura otoczenia: 0 do 49°C (32 do 120°F)
Temperatura przechowywania: -29 do 80°C (-20 do 176°F)
Ciężar transportowy: Ok. 11,8 kg (26 lb)

Dane mechaniczne 
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*Nieodpowiednie dla bromu stabilizowanego

Właściwości Specyfikacje Menedżer Konta 
VTouch®

„Inteligentna” usługa:
• Skrótowa informacja online statusu konta w formie strony internetowej
• Ciągła aktualizacja wartości procesowych, w tym wartości: minimalna, maksymalna i średnia w okresie ostatnich 24 godzin
• Status alarmowy
• Nawiązywanie łączności z dowolnym urządzeniem polowym za jednym kliknięciem, pełny wgląd i korekta konfiguracji
• Analiza, lokalizacja usterek, korekta ustawień
• Płynna organizacja urządzeń według procesów, lokalizacji, klienta itp.
• Zarządzanie kodami dostępu i uprawnieniami użytkowników
• Eliminacja niespodzianek w czasie „rytunowych” wizyt
• Nadaje usłudze charakter PROAKTYWNY, a nie reaktywny
• Mówiąc najprościej: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

VTouch to nazwa zestawu technologii zaprojektowanych dla firm oferujących usługi uzdatniania wody podlegające rozliczeniom. 
Rozwiązanie VTouch umożliwia firmom świadczącym takie usługi bardziej efektywne zarządzanie zdalnymi kontami, a to dzięki 
znaczącemu zredukowaniu kompleksowych zagadnień występujących w programach usług uzdatniania wody opartych o produkty 
obsługujące funkcję komunikacji.

Menedżer Konta VTouch jest w pełni zsynchronizowany ze sterownikami Walchem obsługującymi komunikację poprzez 
internet, dzięki czemu konfiguracja i wykonywanie ustawień przebiagają sprawnie i szybko. Wystarczy określić typ zdalnej  
komunikacji wymagany dla nowego lub istniejącego sterownika, a firma Walchem zajmie się resztą. Nie ma już potrzeby  
wyszukiwania i śledzenia najlepszego wśród skomplikowanych, nieustannie zmieniających się planów usług telefonii komórkowej 
czy planów połączeń modemowych oferowanych przez duże firmy o słabej obsłudze klienta i nieprzewidywalnych opłatach 
miesięcznych. VTouch rozwiązuje te problemy drogą scalenia usług komunikacyjnych, pozostawiając użytkownikowi 
przyjemność „przekręcenia klucza w zamku”.

Innowacyjny, w pełni zsynchronizowany charakter usługi VTouch zapewnia użytkownikowi przez 24 godziny na dobę 
szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z możliwością nawiązania połączenia w czasie rzeczywistym z  
dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem myszy, niezależnie od typu połączenia! Zapamiętywanie 
 numerów telefonicznych i adresów IP jest zbyteczne.

Nazwa lokalizacji
użytkownika

„Procesy” klienta
zdefiniowane
dla każdej lokalizacji

Łączność z urządzeniem po jednym kliknięciu 
niezależnie od typu połączenia

(System User)

ABC Industrial - Chiller Room
Tower #1 (Process Cooling)

Actions:
System Alarms:

Readings as of:
Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)
9/12/2012 10:06:54 AM

Channel Readings Alarms

Level 1 (AI_1) Measure
695.31 gal. None.

FlowMeter4 (AI_4)
Total

21515344.00 
gal

Rate
69.78 

gal/min

Minimum
69.71 

gal/min

Maximum
70.06 

gal/min

Average
69.82

gal/min
None.

Contact1 (DI_A) Total
0.00 gal. None.

Flow Switch (DI_E) State
FSClosed None.

CLO2 1 (S_1) Measure
0.000 ppm None.

HP 1000 (S_2) Measure
214 ppm

     High Alarm (since 
6/24/2011 9:08:39 
AM)

Gen7 (S_3) Measure
55 mg/l None.

!

List Processes|

Przegląd wszystkich monitorowanych systemów

Transmitowane z urządzeń krytyczne dane procesowe,
identyfikacja oraz skonfigurowane nazwy urządzeń,
automatycznie zsynchronizowane przez usługę VTouch.
Żmudna konfiguracja jest zbyteczna!

Alarmy 
sms

(Użytkownik systemu)



OMC Envag sp. z o.o.
ul. Iwonicka 21,
02-924 Warszawa, Poland
Tel +48 22 858 7878   FAX +48 22 858 7897
e-mail: wod@envag.com.pl 

Obsługa pracy w sieci Ethernet pozwala użytkownikom zwielokrotnić możliwości komunikacyjne sterownika WebMasterONE. Po skon-
figurowaniu sieci lokalnej (LAN) lub połączeniu sterowników WebMasterONE poprzez Ethernet dostęp do wszystkich urządzeń siecio-
wych można uzyskiwać z jednej linii telefonicznej. To proste: wszystkie sterowniki udostępniają obsługę Ethernet, a dla sterownika 
głównego wymagana jest obsługi funkcji Master. Urządzenia pracują w relacji typu Master-Slave: jeden sterownik jest skonfigurowany 
jako główny, i pełni rolę bramy do wszystkich pozostałych (podporządkowanych) urządzeń sieciowych.

Skorzystanie z istniejącej sieci lokalnej pozwala zminimalizować okablowanie. Sterownik zostaje w prosty sposób podłączony do 
najbliższego gniazda sieci lokalnej z wykorzystaniem standardowego kabla Ethernet. Sterownik główny (Master) wykrywa pozostałe 
urządzenia sieciowe Walchem, i działa jako pojedynczy punkt dostępu.

Dostępna obsługa Modbus TCP/IP (Ethernet) umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania budynkiem/energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA.

 
JEDEN prosty, wszechstronny sterownik uzdatniania wody obsługuje WSZYSTKIE funkcje!

Zintegrowanie zaawansowanych technologii z branży czujników, 
oprzyrządowania, hydrauliki i komunikacji danych pozwala firmie 
Walchem oferować WebMasterONE, najbardziej wyrafinowany 
sterownik w branży uzdatniania wody dla chłodni kominowych i 
kołtów.

Proste, intuicyjne funkcje programowania umożliwiają łatwe 
skonfigurowanie WebMasterONE dla potrzeb kontroli większej 
liczby chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych 
lub praktycznie każdego innego procesu uzdatniania wody. 
Sterownik będzie realizować monitorowanie i kontrolę w oparciu o bezpośrednie wejścia pomiarowe 
umożliwiające podłączanie różnorodnych czujników, wykorzystując również sygnały pomiarowe innych 
urządzeń, w tym pomiary korozyjności, poziomu, temperatury i ciśnienia.

Pracując 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, sterownik WebMasterONE sprawuje całościową i 
niezawodną kontrolę nad procesem uzdatniania, dostarczając jednocześnie personelowi w miejscu instalacji i 
poza nim informacji dotyczących stanu parametrów roboczych systemu.

Szeroka gama wbudowanych opcji komunikacyjnych typu PnP:
•  Ethernet  
•  Modem telefonii komórkowej
•  Tradycyjny modem telefoniczny
•  USB (podłączenie laptopa i obsługa nośników pamięci Flash) 

Łatwość uruchomienia i użytkowania – wystarcza przeglądarka internetowa!

Usługa VTouch® zapewnia przez 24 godziny na dobę szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z 
możliwością ustanowienia połączenia z dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem.

Możliwość automatycznego przesyłania raportów statusu systemu i plików rejestru danych

Natychmiastowe zgłaszanie alarmów poprzez e-mail, wiadomość sms na telefon 
komórkowy lub lokalny przekaźnik alarmowy

Ustawienia punktów pracy w ppm z weryfikacją dozowania

Szeroki zakres bezpośrednio podłączanych czujników pomiarowych:
•  pH                                    •  REDOX 
•  Przewodność                   •  Przewodność, pomiar bezkontaktowy 
•  Wolny chlor/brom             •  Dwutlenek chloru

Dostępna obsługa odczytu/zapisu Modbus umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA

Ochrona infrastruktury budowlanej wraz z jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniem 
zasobami wody, energii i chemikaliów

WMT8 POJEDYNCZA CHŁODNIA KOMINOWA 
A  Przewodność wody systemowej
 0 = Brak czujnika (1,03 MPa)
 1 = Elektroda grafitowa, 150 psi
 2 = Czujnik bezkontaktowy, 150 psi (1,03 MPa)
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej, 150 psi (1,03 MPa)
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa, 300 psi (2 MPa)
B  pH/REDOX
 0 = Brak
 1 = pH, płaski, 100 psi (0,69 MPa)
 2 = REDOX, prętowy, 100 psi (0,69 MPa)
 3 = pH + REDOX, 100 psi (0,69 MPa)
 4 = pH, kulista, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 5 = REDOX, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 6 = pH + REDOX, 300 psi (2 MPa)
C  Przewodność wody uzupełniającej
 0 = Brak czujnika
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Czujnik bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)

WMB8 KOTŁY
A  Czujnik przewodności, kocioł nr 1
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
B  Czujnik przewodności, kocioł nr 2
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
C  Czujnik przewodności, kocioł nr 3
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
D  Czujnik przewodności, kocioł nr 4
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)

WMD8 DWIE CHŁODNIE KOMINOWE
Przewodność wody systemowej, chłodnia nr 1 (A) 
i chłodnia nr 2 (C)
     0 = Bez elektrody
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Pomiar bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa
Drugi czujnik, chłodnia nr 1 (B) i chłodnia nr 2 (D)
    0 = Bez czujnika
 1 = pH, płaski
 2 = REDOX, prętowy
 3 = pH, wysokociśnieniowy
 4 = REDOX, wysokociśnieniowy
 5 = Przewodność, pomiar kontaktowy, grafit
 6 = Przewodność, pomiar kontaktowy, wysokociśnieniowy

WM18 MIESZANE ZASTOSOWANIA
Wymagana liczba wejść czujników
 1 = Jedno wejście czujnika
 2 = Dwa wejścia czujników
 3 = Trzy wejścia czujników
 4 = Cztery wejścia czujników
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WMT8 B C EA F G H J K

WMB8 B DC EA G H J K

WMD8 B DC EA F G H J K

WM18 EA G H J K

Wybór czujników Opcje systemowe
Pojedyncza 
chłodnia 
kominowa

Kocioł

Wybór czujników

E KOD NAPIĘCIA (WSZYSTKIE MODELE)
 0 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 1 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 2 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 3 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4
 4 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 5 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 6 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 7 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4

F OPCJE CZUJNIKA PRZEPŁYWU (TYLKO WMT i WMD)
 N = Bez czujnika przepływu, czujniki w rurociągu
 L  = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, niskociśnieniowy, kabel 6 m
 P = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m
 S = Bez czujnika przepływu, czujniki zanurzeniowe
 F = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, wysokociśnieniowy, kabel 6 m
 H = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, wysokociśnieniowy, kabel 1,5 m
 C = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności, trójnik i czujnik (bez elektrod)
 D = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik fluorescencyjny Little Dipper, trójnik
 E = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności i fluorescencyjny Little Dipper, czujniki

G WYJŚCIA ANALOGOWE (WSZYSTKIE MODELE)
 N = Bez wyjść analogowych
 1 - 4 = jedna do czterech kart wyjściowego sygnału analogowego 4-20 mA

H OPCJE SYGNAŁÓW WEJŚCIA
 N = Bez opcji sygnałów wejścia
 A = 8 wejść analogowych
 D = 6 wejść cyfrowych
 B = Obydwie karty sygnałów wejścia, analogowych i cyfrowych

J OPRZYRZĄDOWANIE KOMUNIKACYJNE  
 (USB i ETHERNET W STANDARDZIE)
 N = Bez dodatkowego oprzyrządowania
 M = Modem tradycyjnej linii telefonicznej
 G = Modem GPRS

K OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE
 N = Bez dodatkowego oprogramowania
 1 = Obsługa funkcji Ethernet Master
 2 = Modbus TCP/IP
 3 = Obydwie funkcje, sieć Ethernet i Modbus TCP/IP

Opcje systemowe

Dwie 
chłodnie 
kominowe

Mieszane 
zastosowania

1

2

3

4

1

2

3

4

Wbudowany serwer WWW umożliwia sterownikowi WebMasterONE korzystanie ze standardowych funkcji komunikacji internetowej TCP/
IP. Zdalna komunikacja ze sterownikiem jest możliwa poprzez internet lub dzięki obsłudze bezpośredniego łącza modem-modem. Dostępne 
funkcje USB Plug and Play oraz Ethernet umożliwiają łatwy lokalny dostęp personelowi zakładowemu oraz operatorom systemu. Możliwy jest 
jednoczesny dostęp do sterownika wielu użytkowników. Wielopoziomowy system zabezpieczający korzystający z haseł oferuje użytkownikom 
różne poziomy dostępu, od wyłącznie przeglądania po pełną konfigurację systemu. Oprócz tego, WebMasterONE udostępnia szereg przy-
jaznych narzędzi raportowania, w tym powiadomienia e-mail zawierające wyciągi z rejestrów danych, alarmy i skrótową informację o stanie 
systemu.

Firma Walchem uczyniła korzystanie z internetu jako platformy zdalnego dostępu dla potrzeb kontroli urządzeń przemysłowych praktyczną 
rzeczywistością. Podczas gdy inni próbują jedynie zmniejszać koszty wbudowanych komponentów sprzętowych serwera WWW, w Walchem 
rozwiązano już problem wysokich kosztów i niedostępności stałego łącza internetowego.

Sterownik WebMasterONE pozwala prosto i szybko zaprogramować parametry chłodni kominowej lub kotła, bez potrzeby korzystania z 
zastrzeżonego oprogramowania rezydującego na komputerze klienta. Całość konfiguracji i programowania następuje poprzez standardową 
przeglądarkę internetową. Łatwe w użyciu menu i ekrany konfiguracyjne systemu nadają programowaniu przyjazny dla użytkownika, intuicyjny 
charakter. Po zainstalowaniu sterownika, menu uruchomieniowe przeprowadza użytkownika przez górny poziom konfiguracji. Menu sygnałów 
wejścia, sygnałów wyjścia i narzędzi użytkowych obsługują pozostałą część programowania.

•	USB Plug and Play:  Obsługa lokalnego monitorowania i korekt  
 konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez laptop lub dedykowany   
 komputer lokalny.

•	Komunikacja internetowa ShoulderTap®: Obsługa zdalnego monitorowania   
 i korekt konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez internet (wymagana  
 opcja karty tradycyjnego modemu telefonicznego). 

•	Komunikacja bezpośrednia modem-modem DirectTap: Zdalne monitor- 
 owanie i rekonfiguracja sterownika przy użyciu tradycyjnego połączenia   
 modem-modem (wymagana opcja karty tradycyjnego modemu telefonicz- 
 nego) 

•	 Ethernet: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE poprzez sieć  
 lokalną (LAN) lub zdalnie przez internet. 

•	 Telefonia komórkowa: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE  
 zdalnie przez internet (wymagane opcje modemu komórkowego i VTouch).

PRACA W SIECI ETHERNET

USB Plug & Play

Firma telekomunikacyjna
Modem

Modem

Modem

Modem

Internet

Strona internetowa Walchem

LANLAN
Internet

Strona internetowa VTouchInternet

Operator telefonii 
komórkowej

ISP

WebAlert®
Slave Unit

WebMasterONE
Master Unit

Internet
Email

LAN LAN LAN

LAN

LAN LAN

LAN

WebMasterONE 
Slave Units

LAN

Sterowniki WebMaster®ONEKomunikacja Składanie
zamówień

Sterowniki dla chłodni kominowych i kotłów

Lista kluczowych zalet:



Innowacyjność
WebMasterONE® to najbardziej zaawansowany sterownik online procesów uzdatniania wody w na świecie. Sterownik obsługuje wszystkie  
wykorzystywane globalnie standardy komunikacji: 

• Łącze USB PnP umożliwiające lokalne podłączenie laptopa (funkcja standardowa)
• Komunikacja Ethernet w sieci lokalnej LAN (funkcja standardowa)
• Wbudowany modem analogowy (opcja)
• Wbudowany modem telefonii komórkowej obsługujący najnowsze światowe standardy technologii komunikacji cyfrowej  
 (GPRS) stosowane przez większość głównych operatorów telefonii komórkowej (opcja)

Prostota
Dzięki prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniom WEBMasterONE® jest najprostszym sterownikiem w użytkowaniu! Aby skomunikować się 
ze sterownikiem, wystarczy podłączyć kabel USB do laptopa, uruchomić standardową przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres 
urządzenia. Gotowe! Połączenie z WEBMasterONE® zostało nawiązane i działa w taki sam sposób jak zwykłe przeglądanie stron internetowych.

Wygoda
Opatentowana technologia ShoulderTap® firmy Walchem (obsługa łączności z internetem na żądanie) umożliwia monitorowanie i kontrolę sterownika 
WebMasterONE® przez internet z dowolnego komputera i dowolnej globalnej lokalizacji, przy użyciu standardowej przeglądarki i bez potrzeby ciągłego 
utrzymywania połączenia z internetem. Brak zastrzeżonego oprogramowania, opłat za połączenia zamiejscowe, oraz pełne bezpieczeństwo, gdyż 
sterownik nawiązuje łączność z internetem wyłącznie na żądanie oraz przy wysyłaniu raportów i alarmów.

Elastyczność
WebMasterONE® umożliwia kontrolowanie chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych, linii kondensatu, systemów ściekowych oraz 
dowolnych kombinacji za pomocą jednego sterownika. Każde urządzenie WebMasterONE® obsługuje wszystkie standardowe metody kontroli 
uzdatniania wody: zegary biocydu, kontrolę dwustanową i czasowo-proporcjonalną, podawanie inhibitora korozji, okresowy pomiar dla wody kotłowej 
z detekcją rozprężania, kontrolę REDOX z okresowym pikiem stężenia, oraz wiele innych.

Kompatybilność
WebMasterONE® obsługuje wiele najpopularniejszych globalnie standardów komunikacyjnych:

• MODBUS TCP/IP (Ethernet): Płynna łączność z systemami zarządzania energią, kontroli rozproszonej, zarządzania procesowego i SCADA
• SMTP: przesyłanie alarmów, raportów lub plików rejestrów danych przez e-mail
• ETHERNET
• Wiadomości tekstowe na telefon komórkowy: natychmiastowe powiadomienia w formie opisowych alarmów tekstowych
• Praca w sieci: Możliwość tworzenia sieci Ethernet pozwala komunikować się z wieloma sterownikami w jednej lokalizacji za pomocą  
 pojedynczej linii telefonicznej lub modemu telefonii komórkowej, nawet jeżeli sterowniki są ulokowane w różnych budynkach!

Odpowiedzialność:
•	 Każdy element systemu WebMaster ONE został zaprojektowany indywidualnie, mając na uwadze najwyższe   
 dostępne standardy
•	 Sondy pH/REDOX/Przewodności – dedykowane do aplikacji przemysłowych
•	 Masywny, wytrzymały czujnik przepływu
•	 Atesty UL, CSA i CE – gwarancja stabilności i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 

Specyfikacja czujników

Czujnik Zakres Temperatura Ciśnienie Złącze procesowe Materiały

Przewodność, pomiar bezkon-
takdowy

1000 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi 1” NPTM zanurzeniowy
2” NPTM złączka na rurociągu

CPVC, o-ring na rurociągu FKM

pH -2 do 16 pH 10 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

REDOX -1400 do 1400 mV 0 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (wysokie ciśnienie)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 300 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar kontaktowy 
(kocioł wysokociśnieniowy)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 250 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (grafit)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF Grafit, PP z wkładem szklanym, o-ring 
FKM

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (stal nierdzewna)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF 316 SS, PP z wkładem szklanym, 
o-ring FKM

pH (wysokociśnieniowy) 0 do 14 pH 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Szkło, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

ORP (wysokociśnieniowy) -1400 do 1400 mV 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Platyna, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

Zespół kolektora czujnika 
przepływu

Rozwarcie < 2,65 l/min 0 do 60°C 150 do 38°C
50 psi przy 60°C

¾” NPTF PP z wkładem szklanym, PVC, FKM, 
Isoplast

Zespół kolektora czujnika 
przepływu (wysokociśnieniowy)

Rozwarcie < 2,84 l/min 0 do 70°C 0 do 300 psi ¾” NPTF Stal węglowa, mosiądz, 316 SS, FKM

Wolny chlor/brom 0 do 8 mg/l (PPM) 5 do 45°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 5 do 50°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Parametry pomiarowe
Zakres Rozdzielczość Kalibracja

Przewodność, pomiar kontaktowy 10 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm ±50% surowego odczytu (skalowanie do ppm)

pH -2 do 16 pH 0.01 pH 1- lub 2-punktowa

REDOX -1400 do 1400 mV 1 mV 1- lub 2-punktowa

Temperatura 0 do 200°C (32 do 392°F) 1°C (1°F) 1-punktowa

Przewodność, pomiar bezkontaktowy 1000 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm 1- lub 2-punktowa (skalowanie do ppm)

Wolny chlor/brom* 0 do 8 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Wejścia Wyjścia
Zasilanie
100-120/220-240 VAC +/-10%
12 A, 50/60 Hz
Bezpiecznik 1,6 A, 5 x 20 mm

Czujniki (standardowo 1, opcjonalnie do 4)
Sygnał: +/- 1,4 VDC (izolowany)
Temperatura: 1 KΩ, 10 KΩ lub 100 KΩ

Wejścia cyfrowe (standardowo 6, opcjonalnie dodatkowe 6)
Izolowane bezpotencjałowe, 0-300 Hz, 
Minimalna długość impulsu 1,5 ms

Wejścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie 8)
2- lub 3-przewodowe, dostępne z zasilaniem wewnętrznym 24 
VDC, oporność wejścia 25 Ω, maksymalne obciążenie 1000 Ω

Przekaźniki mechaniczne (standardowo 8)
115 VAC, 10 A rezystancyjne, 1/8 HP
230 VAC, 6 A rezystancyjne, 1/8 HP
Bezpotencjałowe lub zasilane napięciem sieciowym
R1-R4 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
R5-R8 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
Ochrona bezpiecznikowa wyłącznie dla przekaźników zasilanych. Dostępne 
styki NO i NC.

Wyjścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie do 4)
Izolowane, obciążenie maksymalne 500 Ω, zasilane wewnętrznie 24 VDC

Obudowa: Tworzywo termoplastyczne
Klasa NEMA: NEMA 4X
Wyświetlacz: Podświetlany LCD, 64 x 128 pikseli
Temperatura otoczenia: 0 do 49°C (32 do 120°F)
Temperatura przechowywania: -29 do 80°C (-20 do 176°F)
Ciężar transportowy: Ok. 11,8 kg (26 lb)

Dane mechaniczne 
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Modem 
komórkowy

Standardowa 
przeglądarka 
internetowa

Standardowa 
przeglądarka 
internetowa

Standardowa 
przeglądarka 
internetowa

Odbieranie alarmów 
w formie wiadomości 
sms przesyłanych na 
telefon komórkowy

Odbieranie rejestrów danych 
w formie plików arkusza 
kalkulacyjnego dołączonych 
do wiadomości e-mail, z 
określoną przez użytkownika 
częstotliwością.

*Nieodpowiednie dla bromu stabilizowanego

Właściwości Specyfikacje Menedżer Konta 
VTouch®

„Inteligentna” usługa:
• Skrótowa informacja online statusu konta w formie strony internetowej
• Ciągła aktualizacja wartości procesowych, w tym wartości: minimalna, maksymalna i średnia w okresie ostatnich 24 godzin
• Status alarmowy
• Nawiązywanie łączności z dowolnym urządzeniem polowym za jednym kliknięciem, pełny wgląd i korekta konfiguracji
• Analiza, lokalizacja usterek, korekta ustawień
• Płynna organizacja urządzeń według procesów, lokalizacji, klienta itp.
• Zarządzanie kodami dostępu i uprawnieniami użytkowników
• Eliminacja niespodzianek w czasie „rytunowych” wizyt
• Nadaje usłudze charakter PROAKTYWNY, a nie reaktywny
• Mówiąc najprościej: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

VTouch to nazwa zestawu technologii zaprojektowanych dla firm oferujących usługi uzdatniania wody podlegające rozliczeniom. 
Rozwiązanie VTouch umożliwia firmom świadczącym takie usługi bardziej efektywne zarządzanie zdalnymi kontami, a to dzięki 
znaczącemu zredukowaniu kompleksowych zagadnień występujących w programach usług uzdatniania wody opartych o produkty 
obsługujące funkcję komunikacji.

Menedżer Konta VTouch jest w pełni zsynchronizowany ze sterownikami Walchem obsługującymi komunikację poprzez 
internet, dzięki czemu konfiguracja i wykonywanie ustawień przebiagają sprawnie i szybko. Wystarczy określić typ zdalnej  
komunikacji wymagany dla nowego lub istniejącego sterownika, a firma Walchem zajmie się resztą. Nie ma już potrzeby  
wyszukiwania i śledzenia najlepszego wśród skomplikowanych, nieustannie zmieniających się planów usług telefonii komórkowej 
czy planów połączeń modemowych oferowanych przez duże firmy o słabej obsłudze klienta i nieprzewidywalnych opłatach 
miesięcznych. VTouch rozwiązuje te problemy drogą scalenia usług komunikacyjnych, pozostawiając użytkownikowi 
przyjemność „przekręcenia klucza w zamku”.

Innowacyjny, w pełni zsynchronizowany charakter usługi VTouch zapewnia użytkownikowi przez 24 godziny na dobę 
szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z możliwością nawiązania połączenia w czasie rzeczywistym z  
dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem myszy, niezależnie od typu połączenia! Zapamiętywanie 
 numerów telefonicznych i adresów IP jest zbyteczne.

Nazwa lokalizacji
użytkownika

„Procesy” klienta
zdefiniowane
dla każdej lokalizacji

Łączność z urządzeniem po jednym kliknięciu 
niezależnie od typu połączenia

(System User)

ABC Industrial - Chiller Room
Tower #1 (Process Cooling)

Actions:
System Alarms:

Readings as of:
Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)
9/12/2012 10:06:54 AM

Channel Readings Alarms

Level 1 (AI_1) Measure
695.31 gal. None.

FlowMeter4 (AI_4)
Total

21515344.00 
gal

Rate
69.78 

gal/min

Minimum
69.71 

gal/min

Maximum
70.06 

gal/min

Average
69.82

gal/min
None.

Contact1 (DI_A) Total
0.00 gal. None.

Flow Switch (DI_E) State
FSClosed None.

CLO2 1 (S_1) Measure
0.000 ppm None.

HP 1000 (S_2) Measure
214 ppm

     High Alarm (since 
6/24/2011 9:08:39 
AM)

Gen7 (S_3) Measure
55 mg/l None.

!

List Processes|

Przegląd wszystkich monitorowanych systemów

Transmitowane z urządzeń krytyczne dane procesowe,
identyfikacja oraz skonfigurowane nazwy urządzeń,
automatycznie zsynchronizowane przez usługę VTouch.
Żmudna konfiguracja jest zbyteczna!

Alarmy 
sms

(Użytkownik systemu)



Innowacyjność
WebMasterONE® to najbardziej zaawansowany sterownik online procesów uzdatniania wody w na świecie. Sterownik obsługuje wszystkie  
wykorzystywane globalnie standardy komunikacji: 

• Łącze USB PnP umożliwiające lokalne podłączenie laptopa (funkcja standardowa)
• Komunikacja Ethernet w sieci lokalnej LAN (funkcja standardowa)
• Wbudowany modem analogowy (opcja)
• Wbudowany modem telefonii komórkowej obsługujący najnowsze światowe standardy technologii komunikacji cyfrowej  
 (GPRS) stosowane przez większość głównych operatorów telefonii komórkowej (opcja)

Prostota
Dzięki prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniom WEBMasterONE® jest najprostszym sterownikiem w użytkowaniu! Aby skomunikować się 
ze sterownikiem, wystarczy podłączyć kabel USB do laptopa, uruchomić standardową przeglądarkę internetową i wpisać domyślny adres 
urządzenia. Gotowe! Połączenie z WEBMasterONE® zostało nawiązane i działa w taki sam sposób jak zwykłe przeglądanie stron internetowych.

Wygoda
Opatentowana technologia ShoulderTap® firmy Walchem (obsługa łączności z internetem na żądanie) umożliwia monitorowanie i kontrolę sterownika 
WebMasterONE® przez internet z dowolnego komputera i dowolnej globalnej lokalizacji, przy użyciu standardowej przeglądarki i bez potrzeby ciągłego 
utrzymywania połączenia z internetem. Brak zastrzeżonego oprogramowania, opłat za połączenia zamiejscowe, oraz pełne bezpieczeństwo, gdyż 
sterownik nawiązuje łączność z internetem wyłącznie na żądanie oraz przy wysyłaniu raportów i alarmów.

Elastyczność
WebMasterONE® umożliwia kontrolowanie chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych, linii kondensatu, systemów ściekowych oraz 
dowolnych kombinacji za pomocą jednego sterownika. Każde urządzenie WebMasterONE® obsługuje wszystkie standardowe metody kontroli 
uzdatniania wody: zegary biocydu, kontrolę dwustanową i czasowo-proporcjonalną, podawanie inhibitora korozji, okresowy pomiar dla wody kotłowej 
z detekcją rozprężania, kontrolę REDOX z okresowym pikiem stężenia, oraz wiele innych.

Kompatybilność
WebMasterONE® obsługuje wiele najpopularniejszych globalnie standardów komunikacyjnych:

• MODBUS TCP/IP (Ethernet): Płynna łączność z systemami zarządzania energią, kontroli rozproszonej, zarządzania procesowego i SCADA
• SMTP: przesyłanie alarmów, raportów lub plików rejestrów danych przez e-mail
• ETHERNET
• Wiadomości tekstowe na telefon komórkowy: natychmiastowe powiadomienia w formie opisowych alarmów tekstowych
• Praca w sieci: Możliwość tworzenia sieci Ethernet pozwala komunikować się z wieloma sterownikami w jednej lokalizacji za pomocą  
 pojedynczej linii telefonicznej lub modemu telefonii komórkowej, nawet jeżeli sterowniki są ulokowane w różnych budynkach!

Odpowiedzialność:
•	 Każdy element systemu WebMaster ONE został zaprojektowany indywidualnie, mając na uwadze najwyższe   
 dostępne standardy
•	 Sondy pH/REDOX/Przewodności – dedykowane do aplikacji przemysłowych
•	 Masywny, wytrzymały czujnik przepływu
•	 Atesty UL, CSA i CE – gwarancja stabilności i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne 

Specyfikacja czujników

Czujnik Zakres Temperatura Ciśnienie Złącze procesowe Materiały

Przewodność, pomiar bezkon-
takdowy

1000 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi 1” NPTM zanurzeniowy
2” NPTM złączka na rurociągu

CPVC, o-ring na rurociągu FKM

pH -2 do 16 pH 10 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

REDOX -1400 do 1400 mV 0 do 70°C 0 do 100 psi 1” NPTM zanurzeniowy
¾” NPTF trójnik na rurociągu

CPVC, szkło, o-ringi FKM, HDPE, 
trzpień tytan, trójnik PP z wkładem 
szklanym

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (wysokie ciśnienie)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 300 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar kontaktowy 
(kocioł wysokociśnieniowy)

10 do 10,000µS/cm 0 do 200°C 0 do 250 psi ¾” NPTM Stal nierdzewna 316 SS, PEEK

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (grafit)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF Grafit, PP z wkładem szklanym, o-ring 
FKM

Przewodność, pomiar  
kontaktowy (stal nierdzewna)

10 do 10,000µS/cm 0 do 70°C 0 do 140 psi Trójnik  ¾” NPTF 316 SS, PP z wkładem szklanym, 
o-ring FKM

pH (wysokociśnieniowy) 0 do 14 pH 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Szkło, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

ORP (wysokociśnieniowy) -1400 do 1400 mV 0 do 135°C 0 do 300 psi Dławik  ½” NPTM Platyna, polimer, PTFE, 316 SS, FKM

Zespół kolektora czujnika 
przepływu

Rozwarcie < 2,65 l/min 0 do 60°C 150 do 38°C
50 psi przy 60°C

¾” NPTF PP z wkładem szklanym, PVC, FKM, 
Isoplast

Zespół kolektora czujnika 
przepływu (wysokociśnieniowy)

Rozwarcie < 2,84 l/min 0 do 70°C 0 do 300 psi ¾” NPTF Stal węglowa, mosiądz, 316 SS, FKM

Wolny chlor/brom 0 do 8 mg/l (PPM) 5 do 45°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 5 do 50°C 0 do 15 psi ¾” NPTF PVC, PTFE, Nylon, Isoplast, FKM

Parametry pomiarowe
Zakres Rozdzielczość Kalibracja

Przewodność, pomiar kontaktowy 10 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm ±50% surowego odczytu (skalowanie do ppm)

pH -2 do 16 pH 0.01 pH 1- lub 2-punktowa

REDOX -1400 do 1400 mV 1 mV 1- lub 2-punktowa

Temperatura 0 do 200°C (32 do 392°F) 1°C (1°F) 1-punktowa

Przewodność, pomiar bezkontaktowy 1000 do 10,000 µS/cm 1 µS/cm 1- lub 2-punktowa (skalowanie do ppm)

Wolny chlor/brom* 0 do 8 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Dwutlenek chloru 0 do 10 mg/l (PPM) 0.01 mg/l 1-punktowa i zero

Wejścia Wyjścia
Zasilanie
100-120/220-240 VAC +/-10%
12 A, 50/60 Hz
Bezpiecznik 1,6 A, 5 x 20 mm

Czujniki (standardowo 1, opcjonalnie do 4)
Sygnał: +/- 1,4 VDC (izolowany)
Temperatura: 1 KΩ, 10 KΩ lub 100 KΩ

Wejścia cyfrowe (standardowo 6, opcjonalnie dodatkowe 6)
Izolowane bezpotencjałowe, 0-300 Hz, 
Minimalna długość impulsu 1,5 ms

Wejścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie 8)
2- lub 3-przewodowe, dostępne z zasilaniem wewnętrznym 24 
VDC, oporność wejścia 25 Ω, maksymalne obciążenie 1000 Ω

Przekaźniki mechaniczne (standardowo 8)
115 VAC, 10 A rezystancyjne, 1/8 HP
230 VAC, 6 A rezystancyjne, 1/8 HP
Bezpotencjałowe lub zasilane napięciem sieciowym
R1-R4 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
R5-R8 skonfigurowane jako grupa, prąd maksymalny 5,5 A
Ochrona bezpiecznikowa wyłącznie dla przekaźników zasilanych. Dostępne 
styki NO i NC.

Wyjścia analogowe 4-20 mA (opcjonalnie do 4)
Izolowane, obciążenie maksymalne 500 Ω, zasilane wewnętrznie 24 VDC

Obudowa: Tworzywo termoplastyczne
Klasa NEMA: NEMA 4X
Wyświetlacz: Podświetlany LCD, 64 x 128 pikseli
Temperatura otoczenia: 0 do 49°C (32 do 120°F)
Temperatura przechowywania: -29 do 80°C (-20 do 176°F)
Ciężar transportowy: Ok. 11,8 kg (26 lb)

Dane mechaniczne 
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*Nieodpowiednie dla bromu stabilizowanego

Właściwości Specyfikacje Menedżer Konta 
VTouch®

„Inteligentna” usługa:
• Skrótowa informacja online statusu konta w formie strony internetowej
• Ciągła aktualizacja wartości procesowych, w tym wartości: minimalna, maksymalna i średnia w okresie ostatnich 24 godzin
• Status alarmowy
• Nawiązywanie łączności z dowolnym urządzeniem polowym za jednym kliknięciem, pełny wgląd i korekta konfiguracji
• Analiza, lokalizacja usterek, korekta ustawień
• Płynna organizacja urządzeń według procesów, lokalizacji, klienta itp.
• Zarządzanie kodami dostępu i uprawnieniami użytkowników
• Eliminacja niespodzianek w czasie „rytunowych” wizyt
• Nadaje usłudze charakter PROAKTYWNY, a nie reaktywny
• Mówiąc najprościej: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

VTouch to nazwa zestawu technologii zaprojektowanych dla firm oferujących usługi uzdatniania wody podlegające rozliczeniom. 
Rozwiązanie VTouch umożliwia firmom świadczącym takie usługi bardziej efektywne zarządzanie zdalnymi kontami, a to dzięki 
znaczącemu zredukowaniu kompleksowych zagadnień występujących w programach usług uzdatniania wody opartych o produkty 
obsługujące funkcję komunikacji.

Menedżer Konta VTouch jest w pełni zsynchronizowany ze sterownikami Walchem obsługującymi komunikację poprzez 
internet, dzięki czemu konfiguracja i wykonywanie ustawień przebiagają sprawnie i szybko. Wystarczy określić typ zdalnej  
komunikacji wymagany dla nowego lub istniejącego sterownika, a firma Walchem zajmie się resztą. Nie ma już potrzeby  
wyszukiwania i śledzenia najlepszego wśród skomplikowanych, nieustannie zmieniających się planów usług telefonii komórkowej 
czy planów połączeń modemowych oferowanych przez duże firmy o słabej obsłudze klienta i nieprzewidywalnych opłatach 
miesięcznych. VTouch rozwiązuje te problemy drogą scalenia usług komunikacyjnych, pozostawiając użytkownikowi 
przyjemność „przekręcenia klucza w zamku”.

Innowacyjny, w pełni zsynchronizowany charakter usługi VTouch zapewnia użytkownikowi przez 24 godziny na dobę 
szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z możliwością nawiązania połączenia w czasie rzeczywistym z  
dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem myszy, niezależnie od typu połączenia! Zapamiętywanie 
 numerów telefonicznych i adresów IP jest zbyteczne.

Nazwa lokalizacji
użytkownika

„Procesy” klienta
zdefiniowane
dla każdej lokalizacji

Łączność z urządzeniem po jednym kliknięciu 
niezależnie od typu połączenia

(System User)

ABC Industrial - Chiller Room
Tower #1 (Process Cooling)

Actions:
System Alarms:

Readings as of:
Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)
9/12/2012 10:06:54 AM

Channel Readings Alarms

Level 1 (AI_1) Measure
695.31 gal. None.

FlowMeter4 (AI_4)
Total

21515344.00 
gal

Rate
69.78 

gal/min

Minimum
69.71 

gal/min

Maximum
70.06 

gal/min

Average
69.82

gal/min
None.

Contact1 (DI_A) Total
0.00 gal. None.

Flow Switch (DI_E) State
FSClosed None.

CLO2 1 (S_1) Measure
0.000 ppm None.

HP 1000 (S_2) Measure
214 ppm

     High Alarm (since 
6/24/2011 9:08:39 
AM)

Gen7 (S_3) Measure
55 mg/l None.

!

List Processes|

Przegląd wszystkich monitorowanych systemów

Transmitowane z urządzeń krytyczne dane procesowe,
identyfikacja oraz skonfigurowane nazwy urządzeń,
automatycznie zsynchronizowane przez usługę VTouch.
Żmudna konfiguracja jest zbyteczna!

Alarmy 
sms

(Użytkownik systemu)



OMC Envag sp. z o.o.
ul. Iwonicka 21,
02-924 Warszawa, Poland
Tel +48 22 858 7878   FAX +48 22 858 7897
e-mail: wod@envag.com.pl 

Obsługa pracy w sieci Ethernet pozwala użytkownikom zwielokrotnić możliwości komunikacyjne sterownika WebMasterONE. Po skon-
figurowaniu sieci lokalnej (LAN) lub połączeniu sterowników WebMasterONE poprzez Ethernet dostęp do wszystkich urządzeń siecio-
wych można uzyskiwać z jednej linii telefonicznej. To proste: wszystkie sterowniki udostępniają obsługę Ethernet, a dla sterownika 
głównego wymagana jest obsługi funkcji Master. Urządzenia pracują w relacji typu Master-Slave: jeden sterownik jest skonfigurowany 
jako główny, i pełni rolę bramy do wszystkich pozostałych (podporządkowanych) urządzeń sieciowych.

Skorzystanie z istniejącej sieci lokalnej pozwala zminimalizować okablowanie. Sterownik zostaje w prosty sposób podłączony do 
najbliższego gniazda sieci lokalnej z wykorzystaniem standardowego kabla Ethernet. Sterownik główny (Master) wykrywa pozostałe 
urządzenia sieciowe Walchem, i działa jako pojedynczy punkt dostępu.

Dostępna obsługa Modbus TCP/IP (Ethernet) umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania budynkiem/energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA.

 
JEDEN prosty, wszechstronny sterownik uzdatniania wody obsługuje WSZYSTKIE funkcje!

Zintegrowanie zaawansowanych technologii z branży czujników, 
oprzyrządowania, hydrauliki i komunikacji danych pozwala firmie 
Walchem oferować WebMasterONE, najbardziej wyrafinowany 
sterownik w branży uzdatniania wody dla chłodni kominowych i 
kołtów.

Proste, intuicyjne funkcje programowania umożliwiają łatwe 
skonfigurowanie WebMasterONE dla potrzeb kontroli większej 
liczby chłodni kominowych, kotłów, obiegów zamkniętych 
lub praktycznie każdego innego procesu uzdatniania wody. 
Sterownik będzie realizować monitorowanie i kontrolę w oparciu o bezpośrednie wejścia pomiarowe 
umożliwiające podłączanie różnorodnych czujników, wykorzystując również sygnały pomiarowe innych 
urządzeń, w tym pomiary korozyjności, poziomu, temperatury i ciśnienia.

Pracując 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, sterownik WebMasterONE sprawuje całościową i 
niezawodną kontrolę nad procesem uzdatniania, dostarczając jednocześnie personelowi w miejscu instalacji i 
poza nim informacji dotyczących stanu parametrów roboczych systemu.

Szeroka gama wbudowanych opcji komunikacyjnych typu PnP:
•  Ethernet  
•  Modem telefonii komórkowej
•  Tradycyjny modem telefoniczny
•  USB (podłączenie laptopa i obsługa nośników pamięci Flash) 

Łatwość uruchomienia i użytkowania – wystarcza przeglądarka internetowa!

Usługa VTouch® zapewnia przez 24 godziny na dobę szybki, scentralizowany dostęp do statusu konta wraz z 
możliwością ustanowienia połączenia z dowolnym sterownikiem polowym za jednym kliknięciem.

Możliwość automatycznego przesyłania raportów statusu systemu i plików rejestru danych

Natychmiastowe zgłaszanie alarmów poprzez e-mail, wiadomość sms na telefon 
komórkowy lub lokalny przekaźnik alarmowy

Ustawienia punktów pracy w ppm z weryfikacją dozowania

Szeroki zakres bezpośrednio podłączanych czujników pomiarowych:
•  pH                                    •  REDOX 
•  Przewodność                   •  Przewodność, pomiar bezkontaktowy 
•  Wolny chlor/brom             •  Dwutlenek chloru

Dostępna obsługa odczytu/zapisu Modbus umożliwia płynne zintegrowanie z systemami zarządzania energią, sterowania 
rozproszonego, zarządzania procesowego i SCADA

Ochrona infrastruktury budowlanej wraz z jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniem 
zasobami wody, energii i chemikaliów

WMT8 POJEDYNCZA CHŁODNIA KOMINOWA 
A  Przewodność wody systemowej
 0 = Brak czujnika (1,03 MPa)
 1 = Elektroda grafitowa, 150 psi
 2 = Czujnik bezkontaktowy, 150 psi (1,03 MPa)
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej, 150 psi (1,03 MPa)
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa, 300 psi (2 MPa)
B  pH/REDOX
 0 = Brak
 1 = pH, płaski, 100 psi (0,69 MPa)
 2 = REDOX, prętowy, 100 psi (0,69 MPa)
 3 = pH + REDOX, 100 psi (0,69 MPa)
 4 = pH, kulista, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 5 = REDOX, wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)
 6 = pH + REDOX, 300 psi (2 MPa)
C  Przewodność wody uzupełniającej
 0 = Brak czujnika
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Czujnik bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Wysokociśnieniowy, 300 psi (2 MPa)

WMB8 KOTŁY
A  Czujnik przewodności, kocioł nr 1
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
B  Czujnik przewodności, kocioł nr 2
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
C  Czujnik przewodności, kocioł nr 3
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)
D  Czujnik przewodności, kocioł nr 4
 0 = Brak
 1 = 250 psi (1,7 MPa)

WMD8 DWIE CHŁODNIE KOMINOWE
Przewodność wody systemowej, chłodnia nr 1 (A) 
i chłodnia nr 2 (C)
     0 = Bez elektrody
 1 = Elektroda grafitowa
 2 = Pomiar bezkontaktowy
 3 = Elektroda ze stali nierdzewnej
 4 = Elektroda wysokociśnieniowa
Drugi czujnik, chłodnia nr 1 (B) i chłodnia nr 2 (D)
    0 = Bez czujnika
 1 = pH, płaski
 2 = REDOX, prętowy
 3 = pH, wysokociśnieniowy
 4 = REDOX, wysokociśnieniowy
 5 = Przewodność, pomiar kontaktowy, grafit
 6 = Przewodność, pomiar kontaktowy, wysokociśnieniowy

WM18 MIESZANE ZASTOSOWANIA
Wymagana liczba wejść czujników
 1 = Jedno wejście czujnika
 2 = Dwa wejścia czujników
 3 = Trzy wejścia czujników
 4 = Cztery wejścia czujników
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WMT8 B C EA F G H J K

WMB8 B DC EA G H J K

WMD8 B DC EA F G H J K

WM18 EA G H J K

Wybór czujników Opcje systemowe
Pojedyncza 
chłodnia 
kominowa

Kocioł

Wybór czujników

E KOD NAPIĘCIA (WSZYSTKIE MODELE)
 0 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 1 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 2 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 3 = Podłączenia fabryczne, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4
 4 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 0, bezpotencjałowe 8
 5 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 8, bezpotencjałowe 0
 6 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 7, bezpotencjałowe 1
 7 = Do podłączenia, przekaźniki: zasilane 4, bezpotencjałowe 4

F OPCJE CZUJNIKA PRZEPŁYWU (TYLKO WMT i WMD)
 N = Bez czujnika przepływu, czujniki w rurociągu
 L  = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, niskociśnieniowy, kabel 6 m
 P = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m
 S = Bez czujnika przepływu, czujniki zanurzeniowe
 F = Kolektor czujnika przepływu niezamontowany, wysokociśnieniowy, kabel 6 m
 H = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, wysokociśnieniowy, kabel 1,5 m
 C = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności, trójnik i czujnik (bez elektrod)
 D = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik fluorescencyjny Little Dipper, trójnik
 E = Kolektor czujnika przepływu na panelu PP, niskociśnieniowy, kabel 1,5 m  
   + czujnik korozyjności i fluorescencyjny Little Dipper, czujniki

G WYJŚCIA ANALOGOWE (WSZYSTKIE MODELE)
 N = Bez wyjść analogowych
 1 - 4 = jedna do czterech kart wyjściowego sygnału analogowego 4-20 mA

H OPCJE SYGNAŁÓW WEJŚCIA
 N = Bez opcji sygnałów wejścia
 A = 8 wejść analogowych
 D = 6 wejść cyfrowych
 B = Obydwie karty sygnałów wejścia, analogowych i cyfrowych

J OPRZYRZĄDOWANIE KOMUNIKACYJNE  
 (USB i ETHERNET W STANDARDZIE)
 N = Bez dodatkowego oprzyrządowania
 M = Modem tradycyjnej linii telefonicznej
 G = Modem GPRS

K OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE
 N = Bez dodatkowego oprogramowania
 1 = Obsługa funkcji Ethernet Master
 2 = Modbus TCP/IP
 3 = Obydwie funkcje, sieć Ethernet i Modbus TCP/IP

Opcje systemowe

Dwie 
chłodnie 
kominowe

Mieszane 
zastosowania

1

2

3

4

1

2

3

4

Wbudowany serwer WWW umożliwia sterownikowi WebMasterONE korzystanie ze standardowych funkcji komunikacji internetowej TCP/
IP. Zdalna komunikacja ze sterownikiem jest możliwa poprzez internet lub dzięki obsłudze bezpośredniego łącza modem-modem. Dostępne 
funkcje USB Plug and Play oraz Ethernet umożliwiają łatwy lokalny dostęp personelowi zakładowemu oraz operatorom systemu. Możliwy jest 
jednoczesny dostęp do sterownika wielu użytkowników. Wielopoziomowy system zabezpieczający korzystający z haseł oferuje użytkownikom 
różne poziomy dostępu, od wyłącznie przeglądania po pełną konfigurację systemu. Oprócz tego, WebMasterONE udostępnia szereg przy-
jaznych narzędzi raportowania, w tym powiadomienia e-mail zawierające wyciągi z rejestrów danych, alarmy i skrótową informację o stanie 
systemu.

Firma Walchem uczyniła korzystanie z internetu jako platformy zdalnego dostępu dla potrzeb kontroli urządzeń przemysłowych praktyczną 
rzeczywistością. Podczas gdy inni próbują jedynie zmniejszać koszty wbudowanych komponentów sprzętowych serwera WWW, w Walchem 
rozwiązano już problem wysokich kosztów i niedostępności stałego łącza internetowego.

Sterownik WebMasterONE pozwala prosto i szybko zaprogramować parametry chłodni kominowej lub kotła, bez potrzeby korzystania z 
zastrzeżonego oprogramowania rezydującego na komputerze klienta. Całość konfiguracji i programowania następuje poprzez standardową 
przeglądarkę internetową. Łatwe w użyciu menu i ekrany konfiguracyjne systemu nadają programowaniu przyjazny dla użytkownika, intuicyjny 
charakter. Po zainstalowaniu sterownika, menu uruchomieniowe przeprowadza użytkownika przez górny poziom konfiguracji. Menu sygnałów 
wejścia, sygnałów wyjścia i narzędzi użytkowych obsługują pozostałą część programowania.

•	USB Plug and Play:  Obsługa lokalnego monitorowania i korekt  
 konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez laptop lub dedykowany   
 komputer lokalny.

•	Komunikacja internetowa ShoulderTap®: Obsługa zdalnego monitorowania   
 i korekt konfiguracji sterownika WebMasterONE poprzez internet (wymagana  
 opcja karty tradycyjnego modemu telefonicznego). 

•	Komunikacja bezpośrednia modem-modem DirectTap: Zdalne monitor- 
 owanie i rekonfiguracja sterownika przy użyciu tradycyjnego połączenia   
 modem-modem (wymagana opcja karty tradycyjnego modemu telefonicz- 
 nego) 

•	 Ethernet: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE poprzez sieć  
 lokalną (LAN) lub zdalnie przez internet. 

•	 Telefonia komórkowa: Monitorowanie i rekonfiguracja WebMasterONE  
 zdalnie przez internet (wymagane opcje modemu komórkowego i VTouch).

PRACA W SIECI ETHERNET

USB Plug & Play

Firma telekomunikacyjna
Modem

Modem

Modem

Modem

Internet

Strona internetowa Walchem

LANLAN
Internet

Strona internetowa VTouchInternet

Operator telefonii 
komórkowej

ISP

WebAlert®
Slave Unit

WebMasterONE
Master Unit

Internet
Email

LAN LAN LAN

LAN

LAN LAN

LAN

WebMasterONE 
Slave Units

LAN

Sterowniki WebMaster®ONEKomunikacja Składanie
zamówień

Sterowniki dla chłodni kominowych i kotłów

Lista kluczowych zalet:


