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NASTAVENÍ DUAL USB VALVE DRIVER JAKO FRACTION COLLECTOR V CLARITY CDS 

Solenoidové ventily napájené a ovládané přes USB rozhraní počítač umožní snadno realizovat sběrač (dvou) 
frakcí v datasystému Clarity (DataApex). 

V následujícím textu je popsán postup nastavení datasystému. Před jeho zahájením je třeba podle postupu 
v uživatelské příručce USB ventilu nainstalovat ovladače zařízení a virtuální COM port driver. 

KAPALINOVÉ PROPOJENÍ 

Výstup chromatografického detektoru se připojí ke vstupu ventilu označenému DET. Předloha pro první frakci 
se připojí k výstupu FC1. Výstup prvního ventilu OUT se krátkou kapilárou propojí se vstupem druhého ventilu 
IN. Předloha pro druhou frakci se připojí k výstupu FC2, odpad k výstupu OUT druhého ventilu. 

Kapiláry do portů ventilu nezasouvejte příliš. Správnou orientaci spojovacích prvků ukazuje následující obrázek. 

 

KONFIGURACE SYSTÉMU 

• Z hlavního okna Clarity aktivujte dialog konfigurace systému (System|Configuration) 
• Klikněte na tlačítko Add 
• Zvolte DataApex FC GP v sekci „Fraction Collector“ 
• Klikněte na tlačítko Add 
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• V dialogu FC GP Setup můžete změnit název zařízení (v příkladu je název změněn na SISW USB Valve) 

 

• Přejděte na záložku systému, do kterého chcete umístit sběrač frakcí 
• Přetáhněte FC GP z panelu Setup Control Modules (nalevo) na požadovanou záložku instrumentu 

(napravo) 
• Dialog ukončete kliknutím na tlačítko  OK 

NASTAVENÍ EVENT TABLE 

V tabulce událostí je třeba přiřadit fyzické akce signálům přicházejícím z virtuálního sběrače frakcí Clarity. 
Zdroje vstupů (Input) musí být přiřazeny k DataApex FC GP. Vstup 1 odpovídá řízení Waste/Collect, kde Up 
znamená Collect, Down znamená Waste. 

Nastavení Event Table je specifické pro hardware a není třeba jej měnit podle konkrétní separace. To se 
provede v tabulce Fraction Table, jak je popsáno dále. 

Tabulka událostí pro sběr dvou frakcí: 
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Pro USB Valve Driver vybavený jedním ventilem (sběr jedné frakce) se v Event table vynechají řádky Reset a 
Next. 

 

NASTAVENÍ FRACTION TABLE 

Význam jednotlivých nastavení v tabulce FC je popsáno v dokumentaci Clarity. Při použití USB Valve Driver 
s jedním ventilem lze nastavit jímání pouze jedné frakce. 
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PŘÍKLAD ZÁZNAMU JÍMÁNÍ FRAKCÍ  
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