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Normy dotycz ące znaku CE 
Wszystkie regulatory posiadaj ą znak CE i spełniaj ą wymagania nast ępujących norm 
europejskich: 
EN60335-1:1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555-3 opartymi na 
dyrektywie CEE 73/23 c 93/68 (standardy niskiego na pięcia DBT) oraz 89/336/CEE 
(kompatybilno ść elektromagnetyczna EMC) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA 

Niebezpiecze ństwo! 

W przypadku zagroŜenia bezzwłocznie wyłączyć regulator! NaleŜy bezwzględnie wyjąć przewód 
zasilający z gniazda sieciowego! 
 
Przy dozowaniu agresywnych substancji chemicznych naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów dotyczących transportu i magazynowania niebezpiecznych substancji! 
 
Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za Ŝadne szkody materialne czy obraŜenia 
ludzi spowodowane niewłaściwym uŜyciem urządzenia. 
 
Ostrze Ŝenie! 

Przez cały czas pracy stacji musi być do niej zapewniony wolny dostęp w celu prawidłowej 
eksploatacji i obsługi. Dostępu tego w Ŝadnym przypadku nie naleŜy ograniczać. 
 
Układ dozowania i instalacja powinny być tak zaprojektowane, aby uniemoŜliwić dozowanie 
produktu w czasie braku przepływu wody basenowej w instalacji (blokada elektryczna, czujnik 
przepływu itp.). 
 
Stacja i inne komponenty mogą być konserwowane i naprawiane tylko przez wykwalifikowany 
personel z właściwymi uprawnieniami. 
 
NaleŜy zawsze wcześniej zapoznać się z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznej 
dozowanej do wody. 
 
Kiedy uŜywa się niebezpiecznej czy nieznanej substancji chemicznej naleŜy zawsze zakładać 
odzieŜ ochronną! 
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OPIS OGÓLNY 

Oparty na sterowaniu mikroprocesorowym regulator stacji LDPRC mierzy i reguluje wartość pH 
oraz zawartość wolnego chloru oraz mierzy potencjał redoks i temperaturę wody basenowej.  
Wszystkie wartości pomiarowe i inne informacje pokazywane są na duŜym wyświetlaczu 
ciekłokrystalicznym. Regulator daje się łatwo programować przy uŜyciu pokrętła, które po 
wciśnięciu pełni jednocześnie funkcję przycisku ENTER.  

Zakres pomiarowy dla odczynu wody wynosi 0 – 14 pH, a dla wolnego chloru 0 – 10 mg/l (ppm). 
Elektrody wolnego chloru (platynowa i miedziana/srebrna do słonej wody) umieszczone są w 
oddzielnym akrylowym naczyniu pomiarowym ECL4N (ECL5N do słonej wody). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu pomiar wolnego chloru jest dokładniejszy i bardziej stabilny). 

Elektroda pH typu EPHS i elektroda redoksu ERHS umieszczone są w akrylowym naczyniu 
pomiarowym PEF2, w którym znajduje się takŜe czujnik przepływu SEPR, rotametr z kurkiem do 
regulacji przepływu wody pomiarowej oraz kurek do pobierania próbek wody. Przy braku 
przepływu wody przez naczynie pomiarowe funkcje regulacyjne i dozowanie zostają zatrzymane. 
Naczynia pomiarowe podświetlone są niebieskimi diodami LED. 

Na płycie montaŜowej umieszczono ponadto filtr wody pomiarowej AQUQ MINI z wkładem 
zmywalnym o dokładności oczyszczania 60 mikrometrów. 
Stacja nie jest wyposaŜona w pompy dozujące korektora pH i chloru, które muszą być 
zamówione i zamontowane oddzielnie oraz podłączone do regulatora stacji. 

Wszystkie części składowe stacji zamontowane są na płycie z utwardzonego powierzchniowo 
PVC o wymiarach 430 x 470 mm umoŜliwiającej montaŜ stacji nawet w bardzo małych 
pomieszczeniach. Regulator stacji jest zabudowany w skrzynce z tworzywa sztucznego o stopniu 
ochrony IP65. 

Regulator posiada wymienione niŜej wejścia i wyjścia elektryczne: 

Wejścia : 
- Stand-by (pogotowia) 
- Przepływ 
- Poziom cieczy w pojemniku pH-Plus 
- Poziom cieczy w pojemniku pH-Minus 
- Poziom cieczy w pojemniku chloru 
- Elektroda pomiaru pH 
- Elektroda pomiaru Cl 
- Elektroda pomiaru potencjału redoks 
- Czujnik temperatury 

Wyjścia : 
- Dwa wyjścia przekaźnikowe (pH + Cl) do 

napędu pomp dozujących (On/Off) 
- Dwa wyjścia impulsowe do napędu pomp 

dozujących (pH + Cl) 
- Dodatkowe jedno wyjście impulsowe do 

napędu pompy dozującej (pH) 
- Alarm główny 

 
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Uwagi ogólne 

W czasie montaŜu stacji i pomp powinny być zachowane opisane niŜej warunki 
bezpieczeństwa. 
 
 

• Regulator stacji powinien być zawsze zasilany poprzez wyłącznik róŜnicowo-prądowy.  
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac elektrycznych naleŜy wyłączyć zasilanie regulatora.  
• Podłączenie uziemienia regulatora powinno być zawsze wykonane w pierwszej kolejności.  
• Nie wolno modyfikować urządzenia. Wszelkie zmiany mogą być niebezpieczne dla osób i 

mogą pociągnąć za sobą uszkodzenie urządzenia.  
• Przewód zasilający musi być starannie chroniony przed wszelkimi przypadkowymi 

uszkodzeniami.  
• Aby nie narazić się na niebezpieczeństwa poraŜenia elektrycznego, do przeprowadzania 

napraw i czynności konserwacyjnych upowaŜnieni są tylko uprawnieni elektrycy.  

Podłączeń elektrycznych dokonane zostały na modułowych listwach zaciskowych 
umieszczonych na dole płytki obwodów drukowanych regulatora. Najpierw naleŜy odkręcić 2 
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wkręty umieszczone po bokach przedniej dolnej obudowy regulatora. Po jej usunięciu 
uzyskujemy dostęp do listew zaciskowych.  
Wszystkie podłączenia dokonane zostały przez dostawcę stacji. Jedynie w przypadku stacji 
słuŜącej do zasilania elektrolizera (produkcja podchlorynu sodu ze słonej wody) kupujący 
powinien dokonać podłączenia tego urządzenia jak opisano niŜej. 
 
Podłączenia elektryczne regulatora stacji 

Dostarczona stacja posiada wykonane wszystkie wewnętrzne podłączenia elektryczne.  
Wyjątkiem jest jedynie konieczność podłączenia pomp dozujących pH i Cl oraz koagulanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bezpiecznik główny (6A T - zwłoczny) 
B Bezpiecznik wyjść (3,15 A T - zwłoczny) 

1  L (Faza) 
2  PE (Uziemienie 
3 N (Neutralny) )  Zasilanie główne 85–264VAC–50/60Hz 

4 L (Faza) 
2A PE (Uziemienie) 
3A N (Neutralny)  Wyjście przekaźnikowe pompy pH2 (85–264VAC–50/60Hz) 

5 L (Faza) 
2B E (Uziemienie) 
3B N (Neutralny)  Wyjście przekaźnikowe pompy Cl2 (85–264VAC–50/60Hz) 

6 L (Faza) 
2C E (Uziemienie) 
3C N (Neutralny)  Wyjście przekaźnikowe alarmu (85–264VAC–50/60Hz) 

7 (-) 
8 (+)   Wyjście impulsowe pompy pH3 (pompy impulsowe typu IS lub MF) 

9 (-) 
10 (+)   Wyjście impulsowe pompy Cl1 (pompy impulsowe typu IS lub MF) 

11 (-) 
12 (+)   Wyjście impulsowe pompy pH1 (pompy impulsowe typu IS lub MF) 

13 GND 
14 (+) 
15 (-)   Złącze RS485 

16 (+) Brązowy 
17 Czarny 
18 (-) Niebieski 
19 GND   Czujnik przepływu SEPR 
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20 (-) 
21 (+)   Wyjście Stand-by (Pogotowia) 

22 (-) 
23 (+)   Wyjście czujnika poziomu cieczy w pojemniku z chlorem 

29 (-) 
30 (+)   Wyjście czujnika poziomu cieczy w pojemniku z korektorem pH1 

31 (-) 
32 (+)   Wyjście czujnika poziomu cieczy w pojemniku z korektorem pH2 

25 Zielony 
26 Brązowy 
27 Biały 
28 Pomarańczowy  Czujnik temperatury PT100 

36 (-) 
37 (+)   Elektroda chloru typu ECL4N, ECL5N, ECL6 lub ECL12 
 
Uwagi o podł ączeniu funkcji pogotowia (Stand-by) 

Regulator posiada wejście Stand-by . Za pomocą niego moŜna przełączyć regulator w stan 
pogotowia – następuje pomiar, jednakŜe regulacja i dozowanie zostają wówczas wstrzymane. 
Styki Stand-by  są szczególnie przydatne wtedy, gdy przepływ wody następuje stale przez 
naczynie pomiarowe, na przykład przy grawitacyjnym zasilaniu wodą z basenu i w przypadku 
zatrzymania pomp obiegowych czujnik przepływu nie jest w stanie wyłączyć regulatora z pracy 
(funkcja Flow  - przepływ). Istnieje wówczas moŜliwość wykorzystania napięcia zasilającego 
pompę obiegową w celu przejścia regulatora w tryb Stand-by . W stanie pogotowia na 
wyświetlaczu pokazywany jest migający komunikat STANDBY . 
W regulatorze na styki Stand-by  podawane jest napięcie 5 VDC i moŜna do nich podłączyć styki 
bezpotencjałowe NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte), które w przypadku 
zmiany stanu ulegają zamknięciu/otwarciu i powodują przejście regulatora w stan pogotowia. 
Konfiguracji styków dokonuje się pozycji menu KONFIG.WEJ/WYJ  i w punkcie STD-BY moŜna je 
ustawić jako NO (Normalnie otwarte), NC (Normalnie zamknięte) lub OFF (Wyłączone). 
 
Podł ączenie czujnika przepływu 

W naczyniu pomiarowym standardowo zamontowany jest czujnik przepływu SEPR (ze święcącą 
się diodą przy prawidłowym przepływie). Przy braku przepływu (i uaktywnieniu tej funkcji w 
menu) funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane, a na wyświetlaczu pojawi się 
migający komunikat BRAK PRZEPŁYWU .  
Na styki 1 i 3 podawane jest napięcie 10,5 VDC. Po podłączeniu czujnika przepływu SEPR do 
styków 1 (blue-niebieski), 2 (black-czarny) i 3 (brown-brązowy) w menu KONFIG. WEJ/WYJ  
opcja PRZEPLYW powinna być ustawiona na NC, gdyŜ czujnik SEPR posiada styki normalnie 
zamknięte (NC).  
W przypadku zastosowania innego czujnika przepływu styki moŜna skonfigurować na NO 
(normalnie otwarte) lub wyłączyć (OFF).  
Regulator dostarczany jako część zapasowa jest fabrycznie przystosowany do pracy bez 
czujnika przepływu SEPR (zaciski 2 i 3 są połączone mostkiem), a w menu KONFIG. WEJ/WYJ  
opcja PRZEPLYW jest ustawiony na NC. W przypadku zastosowania czujnika przepływu SEPR 
mostek łączący zaciski 2 i 3 naleŜy usunąć, a podłączenia dokonać jak opisano wyŜej. 
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Obsługa pokr ętłem 

W górnej, prawej części regulatora znajduje się pokrętło, które wykorzystuje się do sterowania 
przyrządem. Pokrętło moŜna obracać w obydwu kierunkach celem przewijania róŜnych menu 
i/lub wciskać celem potwierdzenia podświetlonego wyboru lub wartości. 

Uwaga: Gdy dokona się juŜ zmian, wcisnąć „OK” celem ich zapamiętania oraz wyjścia z 
podmenu. Wciśnięcie „ESC” daje wyjście bez zapamiętania.  

 



 7

 

PRZEWIJA NIE 

 
Obracać pokrętło celem przewijania w róŜnych menu lub opcji 

 
WYBIERANIE 

 
Wcisnąć pokrętło celem wybrania podświetlonej opcji 

 
 

 
4. Ekran główny 
 
W trakcie normalnego trybu pracy, regulator LDPHCL pokazuje następujący ekran główny: 
 

 
 
 

Główne strefy ekranu: 

(1)  JEDNOSTKI 
Dla sondy pH jednostką pomiaru jest „wartość pH”. 

Dla sondy chloru jednostką pomiaru jest „mg/l”. 

(2)  WARTOŚCI Te liczby stanowią wartości zmierzone przez sondy. 

(3)  STAUSY WYJŚĆ 
Pola ta odnoszą się do aktualnych statusów wyjść oraz 
działania urządzenia. Odnośnie dodatkowych informacji, 
obracać pokrętło, gdy występuje ekran główny (patrz 

złącze sondy pH 

moduły USB, GSM lub Ethernet 
(patrz Załącznik do podręcznika) 

Złącza modułów sond 
(patrz Załącznik do podręcznika) 

P
ŁY

T
A

 
W

Y
Ś

W
IE

T
LA

C
Z

A
 

P
ŁY

T
A

 
G

ŁÓ
W

N
A

 

JEDNOSTKI (1) 

WARTOŚCI (2) 

STATUSY WYJŚĆ (3) 
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

OBSZAR POWIADAMIANIA 
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następna strona).  

OBSZAR POWIADAMIANIA 
DLA KOMUNIKATÓW 
OSTRZEGAWCZYCH 

W trakcie krytycznych sytuacji moŜe pojawić się ostrzeŜenie 
lub alarm. Celem pełnego wyjaśnienia obraca ć pokr ętło do 
końca zgodnie z ruchem wskazówek zegara  celem 
przeglądnięcia głównych parametrów przyrządu oraz 
aktualnych statusów wyjść. 

 
 
 
Uwaga: Słowo „PUMP” („POMPA”) pokazywane w niniejsz ym podr ęczniku odnosi si ę do 
„urz ądzenia dozuj ącego” podł ączonego to regulatora. 
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5. Szybka kontrola statusów 
Z menu głównego obracać pokrętło do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, aby dokonać przeglądu głównych parametrów regulatora oraz aktualnych wyjść. 
 

 

Lokalny czas 
Lokalna data 
Odczyt sondy pH 
Odczyt sondy chloru 

 

Odczyt sondy temperatury 
Stan alarmu dozowania 
Status uszkodzenia sondy 
Status styków alarmu 

 

Status styków przepływu (SEPR) 
Status poziomu 1 w zbiorniku 
Wynik ostatniej kalibracji pH 
Data ostatniej kalibracji pH 

 

Wynik ostatniej kalibracji chloru 
Data ostatniej kalibracji chloru 
Wynik ostatniej kalibracji 
temperatury 
Data ostatniej kalibracji 
temperatury 

 

Status wyjść 
Patrz płyta główna (strona 4) 
odnośnie związanych połączeń. 
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6. Hasło 
W celu uzyskania dostępu do „Menu Głównego”, wcisnąć pokrętło z ekranu głównego oraz 
wprowadzić kod dostępu. 
JeŜeli dokonujemy tego po raz pierwszy, kod dostępu to 0000 (ustawiony fabrycznie). Wcisnąć 
pokrętło 5 razy, aby wejść do „Menu Głównego”. 
W przeciwnym razie, wcisnąć pokrętło 1 raz i wprowadzić kod dostępu. Cyfry moŜna wybierać 
przez obracanie pokrętła. 
 

 

 
 
Celem ustawienia nowego kodu dostępu, wybrać „PARAMETERS” („PARAMETRY”) z „Menu 
Głównego”, przejść do „New Pcode” („Nowy kod dostępu”), nacisnąć na pokrętło i wprowadzić 
czterocyfrowy kod. Kliknąć na „EXIT” („WYJŚCIE”) oraz wybrać „YES” („TAK”) celem 
zapamiętania Ŝądania. Nowy kod dostępu jest teraz gotowy. 

 
 
Gdy zapomni się kod dostępu? 
Proszę nie zapomnieć kodu dostępu (jeśli został zmieniony). JeŜeli tak się stanie, proszę skontaktować 
się z lokalnym dostawcą odnośnie procedury odblokowania. Nie ma sposobu, aby samodzielnie 
przywrócić utracony kod dostępu. 
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7. Lista „Main Menu” („Menu Głównego”) 
W celu uzyskania dostępu do Menu Głównego, wprowadzić kod dostępu (jak opisano w 
poprzednim rozdziale). Gdy juŜ jesteśmy w Menu Głównym, obracać pokrętło celem przewijania 
poprzez wszystkie dostępne opcje.  
 

 

„Set-Point” - Wartość zadana (patrz strona 9) 
„Calibration” - Kalibracja (patrz strona 18) 
„Parameters” - Parametry (patrz strona 21) 

 

„Output Manager” - Zarządzanie wyjściami 
(patrz strona 23) 
„Instrument Reset” - Resetowanie 
urządzenia (patrz strona 24) 
„Dosing Alarm” - Alarm dozowania (patrz 
strona 25) 

 

„International” – Parametry międzynarodowe 
(patrz strona 26) 
„Probe Failure” – „Usterka sondy” (patrz 
strona 27) 
„pH Compensation”* – Kompensacja 
wartości pH* (patrz strona 28) 

 

„Disinfectant”** - Środek dezynfekcyjny** 
(patrz strona 27) 
„Flow” – Przepływ (patrz strona 28) 
„Service” – Serwis (patrz strona 28) 

 

„Log Setup” – Ustawianie rejestracji (patrz 
strona29) 
„RS485 Setup” – Ustawianie RS485 (patrz 
strona 29) 
„Out of Range Alarm” – Alarm przekroczenia 
zakresu (patrz strona 31) 

 

„SMS Menu” – Menu SMS (patrz strona 35) 
„mA Outputs”*** - Wyjścia prądowe*** (patrz 
strona 30) 
„Exit” – Wyjście (do ekranu głównego) 

 
*  To menu jest dostępne tylko dla modułów sondy ECL1 oraz ECL6 

** To menu jest dostępne tylko dla modułów sondy ECL6 
*** To menu jest dostępne tylko dla wersji urządzenia z wyjściami prądowymi 

   



 12 

8. Wartość zadana („Set-Point”), tryby pracy dla warto ści pH 
Dla wyjść „PH-1” oraz „PH-3” wartość zadaną moŜna ustawiać dla trybu dwustanowego 
(On/Off), trybu proporcjonalnego (%) lub blokuj ącego (OFF) . Dla wyjścia „PH-2”, wartość 
zadaną moŜna ustawiać dla trybu dwustanowego, proporcjonalnego z modulacj ą 
szeroko ści impulsów, stałego z modulacj ą szeroko ści impulsów lub blokuj ącego (OFF) . 

 
 
8.1. Wartość zadana („Set-Point”), pH (regulacja dwustanowa) 
Tryb ten obowi ązuje dla wszystkich wyj ść związanych z warto ścią pH. Tryb dwustanowy 
ustawia regulator na prac ę przy u Ŝyciu dwóch ustawionych warto ści, które zał ączają oraz 
wył ączają pomp ę regulacji pH. Celem u Ŝycie tego trybu, przestawi ć kursor na „Working 
Mode” („Tryb Pracy”). Wcisn ąć pokr ętło oraz wybra ć ten tryb. 

 
Tryb dwustanowy (ON/OFF) przy dozowaniu środka alkalicznego 
Ustawić wartość pH na wyłączanie (OFF) przy 7,00 oraz załączanie (ON) przy 6,90. Ustawić 
„Pulse Speed” („Prędkość impulsowania”) (ilość skoków na minutę) w oparciu o moŜliwości 
urządzenia dozującego. 
Regulator będzie utrzymywać pracę pompy pH dopóki wskazanie nie wzrośnie do 7,00 pH. 
Przy wartości pH 7,00, pompa zostanie zablokowana (wyłączona) aŜ wartość pH spadnie 
poniŜej 6,90. 

 
 
Prędko ść impulsowania: Celem umo Ŝliwienia działania przy danej ilo ści impulsów na minut ę, 
dodać jedn ą lub wi ęcej minut (1 impuls co ka Ŝde xx minut). 
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8.2. Wartość zadana („Set-Point”), pH (regulacja dwustanowa) 
 
Tryb ten jest wła ściwy dla wszystkich wyj ść związanych z warto ścią pH. Tryb 
dwustanowy (ON/OFF) przy dozowaniu kwasu . 
Ustawić wartość pH na wyłączanie (OFF) przy 7,00 oraz załączanie przy 7,10. Ustawić „Pulse 
Speed” („Prędkość impulsowania”) (ilość skoków na minutę) w oparciu o moŜliwości urządzenia 
dozującego. 
Regulator będzie utrzymywać pracę pompy pH dopóki wskazanie nie spadnie do 7,00. 
Przy wartości pH 7,00, pompa zostanie wyłączona aŜ wartość pH nie wzrośnie do 7,10. 

 
W celu zakończenia procedury, przestawić kursor n „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu z pytaniem „Save” („Zapamiętać”). Przestawić pokrętło na „YES” (TAK) celem 
zapamiętania lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
 

 
 
Czy wiedziałe ś ? 
W chemii, alkalia (środki alkaliczne) są zasadowymi, jonowymi solami metalu alkalicznego lub 
metalu ziem alkalicznych. Środki alkaliczne najlepiej są znane jako zasady (związki o wartości 
pH większej niŜ 7), które rozpuszczają się w wodzie. Przymiotnik alkaliczny  jest powszechnie 
stosowany w języku angielskim jak synonim dla zasady, szczególnie zasad rozpuszczalnych. 
Szerokie stosowanie tego terminu prawdopodobnie nastąpiło z tego powodu, Ŝe środki 
alkaliczne były najpierw zasadami znanymi z tego, Ŝe stosują się do definicji zasady podanej 
przez Arrheniusa i nadal są pośród bardziej znanych zasad. Od teorii kwasowo-zasadowej 
Brønsted’a-Lowry’ego, termin środek alkaliczny jest w chemii normalnie ograniczony do tych 
soli, które zawierają alkalia oraz metale ziem alkalicznych. 
 
Za kwas (często przedstawiany przez ogólny wzór HA [H+A-]) tradycyjnie  jest uwaŜany 
dowolny związek chemiczny, który – po rozpuszczeniu w wodzie – daje roztwór z jonami 
wodorowymi o aktywności większej niŜ dla czystej wody, t.j. o odczynie pH mniejszym niŜ 7,0. 
Jest to zbliŜone do nowoczesnej definicji Johannesa Nicolausa Brønsted’a oraz Martina 
Lowry’ego, którzy niezaleŜnie od siebie zdefiniowali kwas jako związek, który oddaje jon wodoru 
(H+) innemu związkowi (zwanemu zasadą). Powszechne przykłady obejmują kwas octowy (w 
occie winnym) oraz kwas siarkowy (stosowany w akumulatorach samochodowych). Systemy 
kwasowo/zasadowe róŜnią się od reakcji utleniania-redukcji (redoks) tym, Ŝe nie występuje tu 
zmiana stanu utlenienia.  
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8.3. Wartość zadana („Set-Point”), pH (regulacja proporcjonalna ) 
 
Tryb ten jest wła ściwy dla wyj ść „PH-1” oraz „PH-3”. 
 

 
 
Tryb proporcjonalny ustawia regulator na prac ę przy u Ŝyciu obliczonej warto ści 
procentowej pomi ędzy dwoma ustawionymi warto ściami, która powoduje zał ączenie lub 
wył ączenie pompy pH. Celem u Ŝycia tego trybu, przestawi ć kursor na „Working Mode” 
(„Tryb pracy”). Wcisn ąć pokr ętło i wybra ć go. 
 

 
 

Tryb PROPORCJONALNY pomi ędzy warto ścią pH 7 (0 P/m.) a pH 8 (180 P/m) . P/m to : 
impulsy na minut ę. 
W tym trybie, pompa pH będzie załączona (ON) dla wartości większych niŜ pH 8 przy 
maksymalnej ustawionej wartości impulsów na minutę (np. 180) oraz będzie wyłączona (OFF) 
dla wartości pH poniŜej 7. Dla wartości pH 7,5, pompa będzie pracować z wydajnością 90 
impulsów na minutę. Obliczenie jest oparte na ustawieniu 180 impulsów na minutę (patrz strona 
22). Celem zakończenia procedury, przestawić kursor na „OK” oraz wcisnąć pokrętło celem 
przejścia do ekranu z zapytaniem „Save” („Zapamiętać”). Przestawić pokrętło na „YES” (TAK) 
celem zapamiętania lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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8.4. „Modulacja szeroko ści impulsów” („PWM”) (proporcjonalna), pH 
 
Tryb ten jest wła ściwy tylko dla wyj ścia „PH-2” . Modulacja szerokości impulsów (PWM) 
jakiegoś sygnału lub źródła zasilania obejmuje modulację jego cyklu pracy, albo do transmisji 
informacji w kanale komunikacji lub do sterowania wielkością mocy przesyłanej do odbiornika 
(obciąŜenia). 
 
Tryb ten działa w nastawialnym czasie (0 do 100 sekund) załączając lub wyłączając wybrane 
wyjście. W tym czasie, jeŜeli wartość zmierzona zmienia się w kierunku wartości zadanej 
(załączenie lub wyłączenie), to regulacja przez modulację szerokości impulsów będzie 
oddziaływać na wyjście na zasadzie czasowej. Po osiągnięciu wartości zadanej, regulacja typu 
PWM na stałe pozostawi dane wyjście w stanie załączenia lub wyłączenia. 
 
Dla tego trybu, do ustawiania są następujące parametry: 
 
Wartość jednostkowa + %: (czas aktywności w kierunku wartości zadanej. 0% oznacza 0 
sekund, 100% oznacza 100 sekund). 
Zakres wartości pH: dwie wartości pH w ramach działania regulacji typu PWM. 
 
Na przykład: Ustawić pierwszą wartość pH na 8,00 = 100% a drugą wartość pH na 4,0 = 0%. 
Dla mierzonych wartości ≥ 8,00, wyjście będzie stale załączone (ON). 
Dla mierzonych wartości ≤ 8,00, wyjście będzie stale wyłączone (OFF). 
 
Dla zmierzonej wartości 7,00, wyjście będzie wyłączone przez 25 sekund, a załączone przez 75 
sekund. 
Dla zmierzonej wartości 6,00, wyjście będzie wyłączone przez 50 sekund oraz załączone przez 
50 sekund. 
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8.5. „Modulacja szeroko ści impulsów” („PWM”) (stała), pH 
 
Tryb ten jest wła ściwy tylko dla wyj ścia „PH-2” . Modulacja szerokości impulsów (PWM) 
jakiegoś sygnału lub źródła zasilania obejmuje modulację jego cyklu pracy, albo do transmisji 
informacji w kanale komunikacji lub do sterowania wielkością mocy przesyłanej do odbiornika 
(obciąŜenia). Przy uŜyciu trybu stałego, moŜna ustawić czas działania dla załączania oraz 
wyłączania wybranego wyjścia. 
 
W tym czasie, jeŜeli wartość zmierzona zmienia się w kierunku wartości zadanej (załączenie lub 
wyłączenie) to regulacja przez modulację szerokości impulsów będzie oddziaływać na wyjście 
na zasadzie czasowej. Po osiągnięciu wartości zadanej, regulacja typu PWM na stałe pozostawi 
dane wyjście w stanie załączenia (przez wybrany okres czasu) lub wyłączenia. 
 
Dla tego trybu, do ustawiania są następujące parametry: 
 
Zakres wartości pH: dwie wartości pH w ramach działania regulacji typu PWM. 
Ton:  Okres załączenia, podczas aktywności wyjścia. 
Toff:  Okres wyłączenia, podczas aktywności wyjścia. 
 
Na przykład: Ustawić pierwszą wartość pH (wyłączenie) na 7,20. Ustawić drugą wartość pH 
(załączenie) na 8,00. 
Ustawić „przerwę roboczą” aktywności wyjścia na 0 sekund dla Toff oraz na 40 sekund dla Ton. 
 
Dla mierzonych wartości ≥ 8,00, wyjście będzie załączone przy aktywności opartej na Ton oraz 
Toff. 
Dla mierzonych wartości ≤ 7,20, wyjście będzie na stałe wyłączone. 
 
Dla mierzonych wartości w ramach zakresu roboczego, tryb działania oparty jest na 
HISTEREZIE. Gdy juŜ wartość mierzona będzie wynosić 7,20 pH, nastąpi trwałe wyłączenie 
dopóki wartość pH nie osiągnie poziomu 8,00. 
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8.6. Wartość zadana („Set-Point”), tryby pracy dla warto ści Cl 
Dla wyjścia „CL-1”, wartość zadaną moŜna ustawiać dla trybu dwustanowego (On/Off), trybu 
proporcjonalnego (%) lub blokuj ącego (OFF) . Dla wyjścia „CL-2”, wartość zadaną moŜna 
ustawiać dla trybu dwustanowego, proporcjonalnego z modulacj ą szeroko ści impulsów, 
stałego z modulacj ą szeroko ści impulsów lub blokuj ącego (OFF) .  
 

 
 
8.7. Wartość zadana („Set-Point”), Cl (regulacja dwustanowa) 
Tryb ten obowi ązuje dla wszystkich wyj ść związanych z warto ścią Cl.  
Tryb dwustanowy ustawia regulator na prac ę przy u Ŝyciu dwóch ustawionych warto ści, 
które zał ączają oraz wył ączają pomp ę chloru. Celem u Ŝycie tego trybu, przestawi ć kursor 
na „Working Mode” („Tryb Pracy”). Wcisn ąć pokr ętło oraz wybra ć ten tryb. 

 
 
Tryb dwustanowy (ON/OFF) 
Ustawić wartość Cl na 0,80 mg/l dla załączenia oraz 1,00 mg/l dla wyłączenia. RóŜnica 
pomiędzy tymi dwoma wartościami Cl nazywana jest HISTEREZĄ. Regulator będzie załączać 
pompę chloru, gdy wartość mierzona spadnie do 0,80 mg/l. Przy 0,80 mg/l pompa chloru 
zostanie załączona aŜ do chwili, gdy wartość mierzona zwiększy się do 1,00 mg/l. 
 
Prędko ść impulsowania: Celem umo Ŝliwienia działania przy danej ilo ści impulsów na minut ę, 
dodać jedn ą lub wi ęcej minut (1 impuls co ka Ŝde xx minut). 
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8.8. Wartość zadana („Set-Point”), Cl (regulacja proporcjonalna ) 
 
Tryb ten jest wła ściwy tylko dla wyj ścia „CL-1”. 

 
 
Tryb proporcjonalny ustawia regulator na prac ę przy u Ŝyciu obliczonej warto ści 
procentowej pomi ędzy dwoma ustawionymi warto ściami, która powoduje zał ączenie lub 
wył ączenie pompy chloru. Celem u Ŝycia tego trybu, przestawi ć kursor na „Working 
Mode” („Tryb pracy”). Wcisn ąć pokr ętło i wybra ć go. 
 

 
 
Tryb PROPORCJONALNY pomi ędzy warto ścią 1,00 Cl (0 P/m.) a 0,50 Cl (180 P/m) . P/m to 
: impulsy na minut ę. 
W tym trybie, pompa chloru będzie załączona (ON) dla wartości mniejszych niŜ 0,5 mg/l przy 
ustawionej wydajności w impulsach/minutę (np. : 180) oraz zostanie wyłączona dla wartości 
większych niŜ 1 mg/l. Dla wartości 0,75 mg/l pompa będzie załączona z wydajnością 90 
impulsów na minutę. Obliczenie bazuje na wartości 180 impulsów/minutę. Celem zakończenia 
procedury, przestawić kursor na „OK” oraz wcisnąć pokrętło celem przejścia do ekranu z 
zapytaniem „Save” („Zapamiętać”). Przestawić pokrętło na „YES” (TAK) celem zapamiętania lub 
na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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8.9. Modulacja szeroko ści impulsów („PWM”) (proporcjonalna), Cl 
 
Tryb ten jest wła ściwy tylko dla wyj ścia „CL-2” . Modulacja szerokości impulsów (PWM) 
jakiegoś sygnału lub źródła zasilania obejmuje modulację jego cyklu pracy, albo do transmisji 
informacji w kanale komunikacji lub do sterowania wielkością mocy przesyłanej do odbiornika 
(obciąŜenia). 
 
Tryb ten działa w nastawialnym czasie (0 do 100 sekund) załączając lub wyłączając wybrane 
wyjście. W tym czasie, jeŜeli wartość zmierzona zmienia się w kierunku wartości zadanej 
(załączenie lub wyłączenie), to regulacja przez modulację szerokości impulsów będzie 
oddziaływać na wyjście na zasadzie czasowej. Po osiągnięciu wartości zadanej, regulacja typu 
PWM na stałe pozostawi dane wyjście w stanie załączenia lub wyłączenia. 
 
Dla tego trybu, do ustawiania są następujące parametry: 
 
Wartość jednostkowa + %: (czas aktywności w kierunku wartości zadanej. 0% oznacza 0 
sekund, 100% oznacza 100 sekund). 
Zakres wartości Cl: dwie wartości Cl w ramach działania regulacji typu PWM. 
 
 
Na przykład: Ustawić pierwszą wartość Cl na 1,40 = 100% a drugą wartość Cl na 0,80 = 60%. 
Dla mierzonych wartości ≥ 1,40, wyjście będzie stale wyłączone (OFF). 
Dla mierzonych wartości ≤ 0,80, wyjście będzie załączone przez 60 sekund oraz wyłączone 
przez 40 sekund. 
JeŜeli wartość mierzona wynosi 1,1 mg/l, wtedy wyjście będzie aktywne przez 30% (załączone 
przez 30 sekund, oraz wyłączone przez 70 sekund). 
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8.10. Modulacja szeroko ści impulsów („PWM”) (stała), Cl 
 
Tryb ten jest wła ściwy tylko dla wyj ścia „CL-2” . Modulacja szerokości impulsów (PWM) 
jakiegoś sygnału lub źródła zasilania obejmuje modulację jego cyklu pracy, albo do transmisji 
informacji w kanale komunikacji lub do sterowania wielkością mocy przesyłanej do odbiornika 
(obciąŜenia). Przy uŜyciu trybu stałego, moŜna ustawić czas działania dla załączania oraz 
wyłączania wybranego wyjścia. 
 
W tym czasie, jeŜeli wartość zmierzona zmienia się w kierunku wartości zadanej (załączenie lub 
wyłączenie) to regulacja przez modulację szerokości impulsów będzie oddziaływać na wyjście 
na zasadzie czasowej. Po osiągnięciu wartości zadanej, regulacja typu PWM na stałe pozostawi 
dane wyjście w stanie załączenia (przez wybrany okres czasu) lub wyłączenia. 
 
Dla tego trybu, do ustawiania są następujące parametry: 
 
Zakres wartości Cl: dwie wartości Cl w ramach działania regulacji typu PWM. 
Ton:  Okres załączenia, podczas aktywności wyjścia. 
Toff:  Okres wyłączenia, podczas aktywności wyjścia. 
 
Na przykład: Ustawić pierwszą wartość Cl (wyłączenie) na 1,40. Ustawić drugą wartość Cl 
(załączenie) na 0,80. 
Ustawić „przerwę roboczą” aktywności wyjścia na 0 sekund dla Toff oraz na 80 sekund dla Ton. 
 
Dla mierzonych wartości ≥ 1,40, wyjście będzie trwale wyłączone (OFF). 
Dla mierzonych wartości ≤ 0,80, wyjście będzie załączone z aktywnością opartą na wartościach 
Ton oraz Toff. 
 
Dla mierzonych wartości w ramach zakresu roboczego, tryb działania oparty jest na 
HISTEREZIE. Gdy juŜ wartość mierzona będzie wynosić 1,40 mg/l, nastąpi trwałe wyłączenie 
dopóki wartość ta nie osiągnie poziomu 0,80 mg/l. 
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9. Kalibracja sondy („Probe calibration”), warto ść pH 
 
Procedura kalibracji dla wartości pH obejmuje dwa punkty kalibracji oraz wymaga dwóch 
roztworów buforowych. Domyślne roztwory buforowe mają odczyn pH równy 4,00 oraz 7,00. 
Wartość mierzoną pH moŜna równieŜ kompensować z menu „pH compensation” 
(„Kompensacja pH”). Z menu „Menu Calibration” („Menu kalibracji”) wybrać „pH probe” („Sonda 
pH”). 
 

 
 
W poniŜszym przykładzie kalibracja urządzenia dla wartości pH wykorzystuje wartości 
domyślnych roztworów buforowych. 
 
Uwaga: Procedura ta zakłada, Ŝe regulator jest poprawnie skonfigurowany i podł ączona 
jest robocza sonda pH. W przeciwnym przypadku mog ą wyst ąpić nieprzewidywalne 
wyniki. 

 

 
Kalibracja dla 1-go punktu 
 
Po wejściu do menu „pH Calibration” („Kalibracja pH”), przejść za pomocą pokrętła na „P1” a 
następnie wcisnąć pokrętło celem wejścia do podmenu pierwszego punktu kalibracji. 
Przygotować roztwór buforowy o wartości 7,00 pH oraz zanurzyć w nim czujnik sondy. 
Odczekać aŜ mierzona wartość będzie stabilna i zaleŜnie od wartości roztworu buforowego, 
obracać pokrętło aŜ wartość mierzona pokazywana na wyświetlaczu (pole „Cal. at” („Kalibracja 
na”)) będzie taka, jak roztworu buforowego. Wartość domyślna (standardowa) wynosi 7,00 pH. 
Na zakończenie procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
następnego kroku. 
 
Uwaga:  Warto ść pH roztworu buforowego mo Ŝe się zmieni ć jeŜeli temperatura otoczenia 
róŜni si ę od 20OC. Patrz etykieta informacyjna na pojemniku z roztw orem. Je Ŝeli to 
nast ąpi, nale Ŝy zmieni ć warto ść domy ślną pH („pH Default”). 
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9. Kalibracja sondy („Probe calibration”), warto ść pH 
 

 
 

 
Kalibracja dla 2-go punktu 
Za pomocą pokrętła przejść do „P2”, a następnie wcisnąć pokrętło celem wejścia do podmenu 
kalibracji dla drugiego punktu. Przygotować roztwór buforowy o wartości 4,00 pH oraz zanurzyć 
w nim czujnik sondy. Odczekać aŜ mierzona wartość będzie stabilna i zaleŜnie od wartości 
roztworu buforowego, obracać pokrętło aŜ wartość mierzona pokazywana na wyświetlaczu 
(pole „Cal. at” („Kalibracja na”)) będzie taka, jak roztworu buforowego. Wartość domyślna 
(standardowa) wynosi 4,00 pH. 
 

 
 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
 
Uwaga:  Warto ść pH roztworu buforowego mo Ŝe się zmieni ć jeŜeli temperatura otoczenia 
róŜni si ę od 20OC. Patrz etykieta informacyjna na pojemniku z roztw orem. Je Ŝeli to 
nast ąpi, nale Ŝy zmieni ć warto ść domy ślną pH („pH Default”). 
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9.1. Kalibracja sondy („Probe calibration”), warto ść Cl 
 
Procedura kalibracji dla Cl obejmuje wybór sondy, kalibrację zera (P1) oraz 2-go punktu (P2).  
Z menu „Menu Calibration” („Menu kalibracji”) wybrać „Cl probe” („Sonda Cl”). Przed kalibracją 
sondy chloru wybrać czy aktywować lub dezaktywować kompensację wartości pH w ramach 
związanego menu. 

 
Uwaga: Procedura ta zakłada, Ŝe regulator jest poprawnie skonfigurowany a robocza  
sonda Cl jest podł ączona i zainstalowana w systemie. Pomiar musi by ć wykonywany 
przy u Ŝyciu wody z instalacji (zakładu). W przeciwnym przy padku mog ą wyst ąpić 
nieprzewidywalne wyniki. 
 
Kalibracja zera (P1) 
Po wejściu do menu „Cl calibration” („Kalibracja Cl”), przejść do 
„P1”, a następnie wcisnąć pokrętło, aby wejść do trybu 
kalibracji. 
Celem wykonania poprawnej kalibracji systemu, postępować jak 
podano poniŜej. 
- przed uchwytem sondy zainstalować „filtr z węglem 

aktywnym”, 
- pozwolić na przepływ wody z układu do uchwytu (oprawki) 

sondy przez około 30 minut, 
- wcisnąć pokrętło (kursor musi być na „Cal.at”). 

Zdemontować filtr. 

 
  Układ filtra z węglem 

 
Kalibracja drugiego punktu (P2) 
Przejść teraz do „P2” oraz wcisnąć pokrętło, aby wejść do trybu kalibracji. Aby zapewnić 
poprawną kalibrację uŜyć fotometru oraz urządzenia DPD celem odczytu ilości chloru w 
układzie. Wprowadzić wartość za pomocą pokrętła, a następnie przestawić kursor na „OK”. 
Teraz wcisnąć pokrętło.  
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i 
wcisnąć pokrętło celem przejścia do ekranu Ŝądania „Save” 
(„Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem 
zapamiętania lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
JeŜeli podczas procedury kalibracji wystąpił błąd, wtedy 
regulator pokaŜe komunikat o błędzie oraz poprosi o przejście 
do nowej kalibracji, skasowanie aktualnej operacji lub 
przywrócenie ustawień domyślnych (standardowych).  

   Fotometr 
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9.2. Kalibracja sondy („Probe calibration”), temper atura  OC  
 
Dla zapewnienia wiarygodnej kalibracji potrzebny jest profesjonalny termometr. Z menu „Menu 
Calibration” („Menu kalibracji”) wybrać „Temp probe” („Sonda temperatury”). 
 

 
 

Uwaga: Procedura ta zakłada, Ŝe regulator jest poprawnie zainstalowany oraz 
skonfigurowany, podł ączony do sprawnego czujnika temperatury PT100. Kali browa ć przy 
uŜyciu temperatury instalacji (zakładu). W przeciwnym  przypadku mog ą wyst ąpić 
nieprzewidywalne wyniki. 
 
Przy uŜyciu zewnętrznego termometru odczytać rzeczywistą temperaturę oraz dokonać edycji 
związanego pola „Cal.at” („Kalibracja przy”). Potwierdzić przez wciśnięcie pokrętła. 
 

 

Celem zakończenia procedury 
przestawić kursor na „OK” i wcisnąć 
pokrętło celem przejścia do ekranu 
Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). 
Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) 
celem zapamiętania lub na „NO” 
(„NIE”) celem odrzucenia zmian. 
JeŜeli podczas procedury kalibracji 
wystąpił błąd, wtedy regulator pokaŜe 
komunikat o błędzie oraz poprosi o 
przejście do nowej kalibracji, 
skasowanie aktualnej operacji lub 
przywrócenie ustawień domyślnych 
(standardowych). 
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10. Parametry („Parameters”) 
 
Z menu „Menu Calibration” („Menu kalibracji”) wybrać „Parameters” („Parametry”). Menu to 
pozwala na ustawienie opóźnienia (maks. 60 minut) zanim pompy zaczną działać. Ponadto, 
uŜyć tego menu do ustawienia priorytetu rozruchu pompy wartości pH oraz do zmiany 
domyślnego kodu dostępu. 

 
Opóźnienie zasilania  
Przejść na „Feeding Delay” („Opóźnienie zasilania”) oraz wcisnąć pokrętło. Wybrać jakąś 
wartość pomiędzy 0 (zablokowanie) a 60 minut (maksymalne opóźnienie). Funkcję tę moŜna 
wykorzystać do zgrania opóźnienia uruchomienia pomp. Opóźnienie występuje (jest odliczane), 
gdy regulator zostanie zasilony lub po powrocie zestyku „NO FLOW” („BRAK PRZEPŁYWU”). 
 
Tryb  
Przejść na „Mode” („Tryb”) oraz wcisnąć pokrętło. JeŜeli wymagana będzie praca obydwu 
pomp, moŜna ustawić priorytet uruchamiania, aby pompa pH rozpoczynała działanie przed 
pompą Cl. Wybrać „pH priority” („Priorytet pH”), aby załączyć taką funkcję. Pompa regulacji Cl 
rozpocznie dozowanie po zatrzymaniu pompy regulacji wartości pH. 
 
Nowy kod dost ępu  
Patrz strona 10. 
 

 
 
 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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11. Zarządzanie wyj ściami („Output Manager”) 
 
Z menu „Menu Calibration” („Menu kalibracji”) wybrać „Output Manager” („Zarządzanie 
wyjściami”). Menu to umoŜliwia ręczne sterowanie wszystkimi wyjściami przez moŜliwy do 
ustawienia okres czasu. Aby pracować w normalnym trybie, wybrać „AUTO” („Praca 
automatyczna”). Ustawić „OFF” („WYŁĄCZENIE”) celem trwałego wyłączenia wyjść. 
 

 
 
Wcisnąć pokrętło celem przestawienia kursora na pole „TIME” („CZAS”). Następnie, wybrać 
czas pracy od 0 (zablokowanie) do 199 minut. Przejść do „EXIT” („WYJŚCIE”) oraz nacisnąć 
pokrętło. 

 
 
Wybrać „YES” („TAK”) celem zapamiętania zmian. Wyjść do menu głównego. Wyświetlenie 
główne pokaŜe naliczenie wsteczne dla wybranego wyjścia. Aby zatrzymać to naliczanie 
wsteczne, przejść z powrotem do menu „Output Manager” („Zarządzanie wyjściami”) oraz 
wybrać „AUTO” („PRACA AUTOMATYCZNA”) jako tryb pracy lub odczekać aŜ naliczanie 
wsteczne zakończy się. Funkcj ę tę moŜna wykorzystywa ć celem zalewania pomp. 
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12. Zerowanie regulatora („Instrument Reset”) 
 
W celu przywrócenia wartości domyślnych (standardowych) regulatora (łącznie z hasłem 
dostępu) po przejściu do menu „Instrument Reset” („Zerowanie regulatora”) wcisnąć pokrętło, a 
następnie zmienić wartość na „ON” („Załączony”), wcisnąć pokrętło ponownie, przejść do „OK” 
oraz ponownie wcisnąć pokrętło. Wyświetlacz regulatora pokaŜe „CHECKSUM ERROR” 
(„BŁĄD SUMY KONTROLNEJ”). Wcisnąć pokrętło celem powrotu do „Main Menu” („Menu 
główne”). Przejść do „EXIT” („WYJŚCIE”), a następnie wcisnąć pokrętło. Teraz, regulator ma 
przywrócone ustawienia fabryczne. Proszę powtórzyć wszystkie procedury kalibracji oraz 
zaprogramować parametry. 
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12. Alarm dozowania („Dosing Alarm”) 
 
UŜywać te menu do przyporządkowania maksymalnego czasu dla pomp w celu osiągnięcia 
wartości zadanej. JeŜeli ustawiony czas się kończy a pompy nadal dozują, to w ramach tego 
menu moŜna je wyłączyć lub tylko pokazać komunikat alarmowy. Funkcję tę moŜna zablokować 
przez wybranie „OFF” („WYŁĄCZONY”) zamiast liczby (minut). Alarm dozowania moŜna 
ustawić dla obydwu pomp lub tylko dla jednej pompy. 
 

 
 

Na przykład: W celu ustawienia pompy regulacji Cl, aby została wyłączona po upływie okresu 
czasu, gdy wartość zadana nie została jeszcze osiągnięta, wcisnąć pokrętło, wybrać 
maksymalny czas, wcisnąć pokrętło, przejść na następne pole i wybrać „STOP” 
(„ZATRZYMANIE”). Czas moŜna ustawić na wartość od 0 do 100 minut. Gdy juŜ mamy 
właściwe ustawienia, przejść do „Exit” („Wyjście”) oraz wcisnąć pokrętło. 
 

 
 

 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian.  
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13. Format mi ędzynarodowy („International”) 
 
Wykorzystywać to menu do ustawiania parametrów międzynarodowych w jednym z systemów 
jednostek (system europejski IS lub amerykański USA), lokalnego czasu i daty. 
 

 
 
Format. 
UŜyć tej opcji do zastosowania formatu jednostek albo europejskich albo amerykańskich. Patrz 
tabelka poniŜej odnośnie róŜnic pomiędzy nimi.  
 
EUROPA, System SI (system metryczny) System ameryka ński 

Data (DD/MMM/YY) Data (MMM/DD/YY) 

czas 24 h czas przed południem (AM) / po południu (PM) 
 
Czas  
UŜyć tej opcji do ustawienia lokalnego czasu. 
 
Data  
UŜyć tej opcji do ustawienia daty. 
 
Celem zakończenia zmian, przejść do „Exit” („Wyjście”). 
 

 
 

Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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14. Uszkodzenie sondy („Probe Failure”) 
 
Wykorzystywać to menu do przyporządkowania maksymalnego czasu dla podłączonych sond 
do pozostawania w stanie „zakleszczonym”. Zakleszczona sonda (przez pewien czas daje ona 
takie samo wskazanie) oznacza, Ŝe prawdopodobnie sama sonda jest uszkodzona. Z tego 
menu moŜna zatrzymać pompy, lub jedynie pokazać komunikat alarmowy (o uszkodzeniu 
sondy). Funkcję tę moŜna zablokować przez wybranie „OFF” („WYŁĄCZENIE”) zamiast 
wybrania wartości (liczby minut). Funkcję tę moŜna ustawić dla obydwu sond lub tylko dla jednej 
sondy. 
 

 
 

Na przykład: W celu ustawienia pompy regulacji Cl, aby została wyłączona po upływie okresu 
czasu, gdy wartość mierzona przez sondę nie zmieniła swego poziomu, wcisnąć pokrętło, 
wybrać maksymalny czas, wcisnąć pokrętło, przejść na następne pole i wybrać „STOP” 
(„ZATRZYMANIE”). Czas moŜna ustawić na wartość od 100 do 254 minut. Gdy juŜ mamy 
właściwe ustawienia, przejść do „Exit” („Wyjście”) oraz wcisnąć pokrętło. 
 

 
 

Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian.  
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15. Zestyk dla przepływu („Flow Contact”) 
 
Zestyk przepływu (patrz bloki „SEPR” na stronie 4) moŜe zostać załączony (odblokowany) 
celem zatrzymania procedury dozowania przy uŜyciu zestyku NO (normalnie otwarty) lub NZ 
(normalnie zamknięty), gdy zmienia się status na blokach. Obracać pokrętło celem wybrania 
pomiędzy: „DISABLE ” („ZABLOKOWANIE”), „REVERSE” („ODWROTNIE”) (zestyk NO) lub 
„DIRECT” („WPROST”) (zestyk NZ). 
 
Ponadto, „Zestyk dla przepływu” moŜe zostać uruchomiony po określonym czasie, gdy zmieni 
się status zestyku. Celem jego nastawy, przejść pokrętłem na „Time:00 min” („Czas:00 min.”), 
wcisnąć pokrętło oraz wybrać przez pokręcanie czasu (od 0 do 99 minut). Potwierdzić wybór 
przez wciśnięcie pokrętła. 

 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
 
16. Obsługa („Service”) 
 
To menu „jedynie do podglądu” pokazuje aktualne wskazania sond. Wcisnąć „ESC” celem 
wyjścia z menu. 
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17. Ustawienie rejestracji („Log Setup”) 
 
Ustawienie rejestracji zapamiętuje działania regulatora przy wystąpieniu alarmu (przepływ, 
poziom, wskazanie poza zakresem, itp.). 

 
Rejestrowanie rejestru działań moŜna rozpocząć przez wejście za pomocą pokrętła na „Mode: 
Disable” („Tryb: Zablokowanie”) oraz zmianę na „Mode: Enable” („Tryb: Załączenie”). Czas 
rozpoczęcia działań rejestracji moŜna ustawić tak, by rozpoczynały się o określonym czasie 
przez wprowadzenie „Time” („Czas”). Dane co do działań gromadzone są co określoną godzinę 
lub określoną ilość minut. Edytować ten parametr przez przejście pokrętłem na „Every:00:00” 
(„Co:00:00”) oraz ustawić na wymagany czas. 

 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator oraz Nazwa Stacji pojawiające 
się w odebranym SMS-e z regulatora 

 
 

18. Konfiguracja RS485, („RS485 Setup”) 
 
Zanim będzie się korzystać z zaawansowanych funkcji komunikacyjnych (np. alarm serwisowy 
SMS-em lub komunikacja zdalna), regulator musi mieć unikalny NUMER IDENTYFIKACYJNY 
(ustawić pokrętłem „OK”, aby to sprawdzić) oraz NAZWĘ IDENTYFIKUJĄCĄ (nazwa stacji). 
Obracać pokrętłem oraz edytować pola. JeŜeli numer identyfikacyjny został juŜ 
przyporządkowany wystąpi komunikat o błędzie. JeŜeli tak nastąpi, naleŜy spróbować uŜyć 
innego numeru. 
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19. Wyjścia pr ądowe („mA Outputs”) 
 
To menu pozwala na skonfigurowanie wyjść prądowych (w mA) dla kanałów wartości pH, chloru 
i temperatury. Opcje do ustawiania są następujące: 
 
MODE (TRYB) (do wyboru pomiędzy wyjściami prądowymi 0-20 mA lub 4-20 mA) 
Max mA :  maksymalna mierzona wartość sondy przy prądzie 20 mA 
Min mA :  minimalna mierzona wartość sondy przy prądzie 0 lub 4 mA. 
 

 
 
Obracać pokrętło, aby poruszać się w ramach wszystkich 3 kanałów. Wcisnąć pokrętło celem 
wybrania parametru oraz obracać pokrętło celem jego zmiany. Ponownie wcisnąć pokrętło oraz 
obracać je celem przeniesienia kursora do następnego parametru. Celem zakończenia 
procedury przestawić kursor na „EXIT” („WYJŚCIE”) i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
 
To menu jest dost ępne jedynie dla regulatorów serii „LDPHxx” z zał ączoną opcj ą wyjść 
prądowych.  
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20. Alarm wyj ścia poza zakres („Out of range alarm”) 
Menu „Out of range alarm” („Alarm wyjścia poza zakres”) określa minimalne i maksymalne 
wartości zmierzone przez sondę pH i chloru zanim zatrzymane zostanie działanie dozujące oraz 
pokazany komunikat o błędzie. 

 

 

 
Przejść pokrętłem do „Min/Max pH Range” 
(„Min/Max zakres pH”) celem ustawienia warunku 
„wyjścia poza zakres” dla sondy pH, a następnie 
wcisnąć pokrętło celem wejścia do „Min/Max 
Range menu” („menu Zakresu Min/Max”). 

 Przejść pokrętłem do „Min/Max Cl Range” 
(„Min/Max zakres Cl”) celem ustawienia warunku 
„wyjścia poza zakres” dla sondy chloru, a 
następnie wcisnąć pokrętło celem wejścia do 
„Min/Max Range menu” („menu Zakresu 
Min/Max”). 

 

 

 
Przejść pokrętłem do „pH Hi: Dis” („pH górny: 
Wył.”) oraz zmienić status z „Dis.” („Wył.”) (opcja 
wyłączona) na „En.” („Zał.”) (opcja załączona) 
przez wciśnięcie pokrętła oraz jego obracanie. 
Ponownie wcisnąć pokrętło oraz przejść do 
następnego pola. Wcisnąć pokrętło i wprowadzić 
wartość dla GÓRNEGO (HIGH) alarmu. 
 
Powtórzyć tę procedurę dla „pH Lo: Dis.” (pH 
dolny: Wył.”) oraz wprowadzić wartość dla 
DOLNEGO (LOW) alarmu. 

 Przejść pokrętłem do „Cl Hi: Dis” („Cl górny: 
Wył.”) oraz zmienić status z „Dis.” („Wył.”) (opcja 
wyłączona) na „En.” („Zał.”) (opcja załączona) 
przez wciśnięcie pokrętła oraz jego obracanie. 
Ponownie wcisnąć pokrętło oraz przejść do 
następnego pola. Wcisnąć pokrętło i wprowadzić 
wartość dla GÓRNEGO (HIGH) alarmu. 
 
Powtórzyć tę procedurę dla „Cl Lo: Dis.” (pH 
dolny: Wył.”) oraz wprowadzić wartość dla 
DOLNEGO (LOW) alarmu. 

 

 

 
Jako ostatnią opcję wprowadzić „Time” („Czas”) 
(maks. 99 minut), po którym jeŜeli utrzymuje się 
stan niŜszej lub wyŜszej wartości mierzonej, 
wtedy występuje alarm (do ustawienia w polu 
trybu). 
Celem zmiany trybu alarmu przejść pokrętłem na 
„Mode” („Tryb”), wcisnąć je i wybrać pomiędzy 
„DOSE” („DOZOWAĆ”) (podłączone pompy nie 
zatrzymają dozowania, gdy mierzona wartość jest 
poza zakresem) a „STOP” („ZATRZYMAĆ”) 
(podłączone pompy zatrzymają dozowanie, gdy 
mierzona wartość jest poza zakresem oraz 
wyświetlany jest komunikat alarmowy). 

 Jako ostatnią opcję wprowadzić „Time” („Czas”) 
(maks. 99 minut), po którym jeŜeli utrzymuje się 
stan niŜszej lub wyŜszej wartości mierzonej, 
wtedy występuje alarm (do ustawienia w polu 
trybu). 
Celem zmiany trybu alarmu przejść pokrętłem 
na „Mode” („Tryb”), wcisnąć je i wybrać 
pomiędzy „DOSE” („DOZOWAĆ”) (podłączone 
pompy nie zatrzymają dozowania, gdy mierzona 
wartość jest poza zakresem) a „STOP” 
(„ZATRZYMAĆ”) (podłączone pompy zatrzymają 
dozowanie, gdy mierzona wartość jest poza 
zakresem oraz wyświetlany jest komunikat 
alarmowy). 
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21. Informacje techniczne 
 

Zasilanie: 85 do 264 VAC 
Zakres pH: 0 do 14: Zakres Cl: 0 do 10 mg/l 

Temperatura otoczenia: -10 do +45ºC (14 do 113ºF) 
Temperatura środków chemicznych: 0 do 50ºC (32 do 122ºF) 

Klasa instalacji: II 
Poziom zanieczyszczenia: 2 

Temperatura opakowania i transportu: -10 do 50ºC (14 do 122ºF) 
Stopień ochrony: IP 65  

 
Produkt Wzór  Ceram PVDF PP PVC SS316 PMMA Hastel. PTFE FPM EPDM NBR PE 

Kwas octowy, 
maks. 75% CH3COOH 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 

Kwas solny, 
koncentrat 

HCl 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 

Kwas fluoro-
wodorowy, 
40% 

H2F2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 

Kwas 
fosforowy, 50% H3PO4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 

Kwas azotowy, 
65% 

HNO3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 

Kwas siarkowy, 
85% H2SO4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 

Kwas siarkowy, 
98,5% 

H2SO4 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 

Aminy R-NH2 1 2 1 3 1 - 1 1 3 2 3 1 
Wodorosiar-
czan sodu NaHSO3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Węglan sodu Na2CO3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Chlorek Ŝelaza FeCl3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
Wodorotlenek 
wapnia (wapno 
gaszone) 

Ca(OH)2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Wodorotlenek 
sodu (soda 
kaustyczna) 

NaOH 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

Podchloryn 
wapnia (wapno 
chlorowane) 

Ca(OCl)2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 

Podchloryn 
sodu, 12,5% 

NaOCl 
+NaCl 

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 

Nadmanganian 
potasu, 10% KMnO2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Nadtlenek 
wodoru, 30% 
(perhydrol) 

H2O2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 

Siarczan glinu Al2(SO4)3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Siarczan 
miedzi 

CuSO4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Wskaźnik odporno ści:  (1: odporny); (2: niemal odporny); (3: nieodporny) 

 
Polifluorek winylu (PVDF)  Głowice pomp, zawory, armatura, przewody rurowe 
Polipropylen (PP)    Głowice pomp, zawory, armatura, pływak pomiaru poziomu 
Polichlorek winylu (PVC)   Głowice pomp 
Stal nierdzewna (SS 316)   Głowice pomp, zawory 
Polimetakrylan metylu (PMMA)  Głowice pomp 
Stop Hastelloy C-276  SpręŜyna zaworu wtryskowego 
Politetrafluoroetylen (PTFE)  Membrana 
Fluoropochodna w ęglowodorów (Viton® B)   Uszczelnienia 
Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)  Uszczelnienia 
Nitryl (NBR)  Uszczelnienia 
Polietylen (PE)  Przewody rurowe 
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22. Konfiguracja czujnika SEPR 
 
Konfiguracja czujnika przepływu SERP dla dwóch przy rządów  
 

 
 
Konfiguracja wył ącznika przepływu z zestykiem beznapi ęciowym oraz dwoma 
przyrz ądami 
 

 

Styk rozwierny (OK) 
Styk zwierny (Alarm) 
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Załącznik A – Moduł dla sondy serii MDCL1 
 
Pod pokrywą płyty głównej znajdują się dwa złącza, które moŜna wykorzystać do 
zainstalowania modułów sondy. Na Ŝądanie, moduły są dostarczane w stanie wstępnie 
zainstalowanym oraz mogą wyglądać inaczej niŜ pokazano (odmienne konfiguracje). 
Zidentyfikować zainstalowane moduły, aby poprawnie podłączyć sondy. 

 

Moduł nadaje się dla: 
ECL1, ECL2, ECL3, ECL8, ECL9, ECL10, ECL11, ECL17, ECL18 
 
 
 
Podłączyć sondę jak podano poniŜej: 
 
Zacisk Nr 1: Przewód brązowy (+) 
Zacisk Nr 2: Przewód biały (-) 
Zacisk Nr 3: Przewód zielony (Neutralny (N)) 
Zacisk Nr 4: Przewód Ŝółty (Uziemienie (GND)) 
 
 
 
 

 
Moduł dla sondy serii MDCL1 wymaga załączenia lub wyłączenia kompensacji pH dla pomiaru 
Cl. W ramach menu „Main menu” („Menu główne”) wybrać „pH Compensation” („Kompensacja 
pH”), wcisnąć pokrętło, następnie wybrać „ON” („Załączony”). Celem wyłączenia kompensacji, 
wybrać „OFF” („Wyłączony”). Zmiany do tego menu wymagają ponownego wykalibrowania 
sondy chloru. 
 

 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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Załącznik B – Moduł dla sondy serii MDCL6 
 
Pod pokrywą płyty głównej znajdują się dwa złącza, które moŜna wykorzystać do 
zainstalowania modułów sondy. Na Ŝądanie, moduły są dostarczane w stanie wstępnie 
zainstalowanym oraz mogą wyglądać inaczej niŜ pokazano (odmienne konfiguracje). 
Zidentyfikować zainstalowane moduły aby poprawnie podłączyć sondy. 

 

Moduł nadaje się dla: 
ECL4, ECL5, ECL6, ECL7, ECL12,  
 
 
 
Podłączyć sondę jak podano poniŜej: 
 
Zacisk Nr 1: Przewód czarny (-) 
Zacisk Nr 2: Przewód czerwony (+) 
 
 
 
 
 

 
Moduł dla sondy serii MDCL1 wymaga załączenia lub wyłączenia kompensacji pH dla pomiaru 
Cl. W ramach menu „Main menu” („Menu główne”) wybrać „pH Compensation” („Kompensacja 
pH”), wcisnąć pokrętło, następnie wybrać „ON” („Załączony”). Celem wyłączenia kompensacji, 
wybrać „OFF” („Wyłączony”). 
Odnośnie zrzutu ekranu i wykresu dysocjacji – patrz popr zednia strona. 
 
Ponadto, moduł dla sondy serii MDCL6 moŜe być skonfigurowany do pracy jako środek 
odkaŜający bromem lub chlorem. W „Main menu” („Menu główne”) wybrać „Disinfectant” 
(„Środek odkaŜający”). Celem zmiany typu produktu środka odkaŜającego (na bazie bromu lub 
chloru), wcisnąć pokrętło i następnie zmienić pokrętłem na „BROMINE” („BROM”) lub 
„CHLORINE” („CHLOR”), a następnie ponownie wcisnąć pokrętło. Celem zakończenia 
procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do ekranu Ŝądania 
„Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania lub na „NO” 
(„NIE”) celem odrzucenia zmian. 
Uwaga: Te zmiany b ędą wpływa ć na wyświetlenie UNIT (JEDNOSTKA) na głównym 
ekranie [Br2 lub Cl2]. 

 
 
Celem zakończenia procedury przestawić kursor na „OK” i wcisnąć pokrętło celem przejścia do 
ekranu Ŝądania „Save” („Zapamiętać”). Przejść pokrętłem na „YES” („TAK”) celem zapamiętania 
lub na „NO” („NIE”) celem odrzucenia zmian. 
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Załącznik C – Moduł SMS/GSM 
Pod pokrywą płyty głównej znajduje się czterokołkowe złącze, które moŜna wykorzystać do 
zainstalowania modułu USB, Ethernetu lub modemu. Na Ŝądanie moduły są dostarczane 
wstępnie zainstalowane i mogą mieć wygląd odmienny od pokazanego (inne konfiguracje).  
Moduł SMS/GSM mo Ŝna skonfigurowa ć co przesyłania komunikatów SMS-owych 
zawieraj ących krytyczne informacje dotycz ące regulatora. 
 
 
 
 
 
 

Wstawić tutaj standardową kartę SIM 
Przed otworzeniem przyrządu odłączyć go 

od głównego zasilania. 
 
 
 
 

Złącze anteny modemu GSM  
W celu uzyskania wiarygodnych rezultatów dla tej fu nkcji, prosz ę sprawdzi ć podan ą 
poni Ŝej list ę: 
- Upewnić się czy lokalizacja anteny nie jest ekranowana metalowymi przedmiotami lub czy 

nie jest w pobliŜu źródeł zakłóceń elektrycznych. 
- Nie prowadzić kabla przez miejsca gdzie moŜe on być przycięty przez drzwi, okna, itp. 
- Zabezpieczyć kabel anteny. 
- Upewnić się czy karta SIM jest prawidłowo włoŜona do modułu SMS/GSM, zaktywowana 

oraz jest w zasięgu operatora. 
- Ustawić Identyfikator/Nazwę regulatora z menu „RS485 Setup” (patrz strona 29) oraz 

skonfigurować menu „Out of Range Alarm” („Alarm wykroczenia poza zakres”) (patrz strona 
31). 

W „Main menu” („Menu główne”) wybrać „SMS MENU” („MENU SMS”) celem załączenia usługi 
SMS oraz wprowadzić numery telefonów odbiorców SMS-ów. 

 
 

W pamięci regulatora moŜna zapisać do 
trzech numerów do przesyłania SMS-ów. 
Odbiorca SMS-a odbierze SMS zawierający 
identyfikator przyrządu, NAZWĘ oraz status. 
Numery moŜna zapamiętywać przy uŜyciu 
międzynarodowego przedrostka „+”, 
międzynarodowego przedrostka „00” lub w 
formacie lokalnym.  
 

OSTRZEśENIE: TA FUNKCJA MOśE NIE 
BYĆ BEZPŁATNA. ZALEśNIE OD UMOWY Z 

WASZYM OPERATOREM MOGĄ BYĆ 
GENEROWANE KOSZTY! 

Celem odblokowania komunikatu ostrzeŜenia dla 
związanego stanu alarmowego, wybrać „YES” („TAK”), 
a dla wyłączenia – wybrać „NO” („NIE”). Następnie 
przejść pokrętłem na Exit i SAVE (ZAPAMIĘTAĆ) 
konfigurację. 
SMS zostanie wysłany, gdy jedno lub wi ęcej pól 
(„YES”) ulegnie zmianie. 
LPH1 lub 2: alarm poziomu dla poziomów PH1 lub PH2 
LCL: alarm poziomu dla chloru 
FLOW: alarm przepływu 
ALPH: poza zakresem dla sondy pH 
ALCL: poza zakresem dla sondy chloru 

OSTRZEśENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEPOśĄDANYCH 
KOMUNIKATÓW, STOSOWAĆ TO USTAWIENIE 

BARDZO OSTROśNIE! 
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Załącznik D – Moduł rejestracji danych USB („USB data l og module”) 
 
Pod pokrywą płyty głównej znajduje się czterokołkowe złącze, które moŜna wykorzystać do 
zainstalowania modułu rejestracji danych USB lub modułu SMS. Na Ŝądanie moduły są 
dostarczane wstępnie zainstalowane i mogą mieć wygląd odmienny od pokazanego (inne 
konfiguracje).  
„Moduł rejestracji danych USB” rejestruje działania regulatora. Informacje te moŜna trwale 
przechowywać w standardowej pamięci USB. Pendrive moŜna podłączyć do komputera typu 
PC przy uŜyciu oprogramowania „LDPH xx DATA LOGGER” celem przeglądnięcia i wydruku 
działań regulatora. Celem uzyskania wiarygodnych wyników za pomoc ą tej funkcji, prosz ę 
ustawi ć identyfikator (ID) oraz nazw ę (NAME) z menu „RS485” (patrz strona 29) oraz 
aktywizowa ć rejestracj ę z menu „LOG SETUP” („Ustawienie rejestracji”) (pat rz str. 29). 

 
 Wstawić tu pendrive (prawa strona 

regulatora). Po uŜyciu, załoŜyć z powrotem 
nasadkę USB. 

 
JAK REJESTROWA Ć DZIAŁANIA REGULATORA NA PENDRIVE’ie USB ? 
WłoŜyć pendrive USB do złącza USB (umieszczonego z prawej strony regulatora). Regulator 
będzie zapamiętywać dane na pendrive. Po efektywnym zapamiętaniu danych pokaŜe się 
zapytanie: czy usunąć rejestr regulatora, czy nie (w kaŜdym razie pendrive nie będzie 
sformatowany). Przejść pokrętłem na „YES” celem usunięcia informacji rejestru z regulatora 
oraz powrotu do ekranu głównego lub „NO” celem pozostawienia informacji rejestru w 
regulatorze i powrotu do ekranu głównego. Odczekać około 30 sekund, aby bezpiecznie 
wyjąć pendrive. 

 
 
JAK PRZEGL ĄDNĄĆ DZIAŁANIA REGULATORA ZAREJESTROWANE NA PENDRIVE ? 
Aby przeglądnąć informacje z pendrive na komputerze osobistym, naleŜy zainstalować 
oprogramowanie „LDPHxx Data Logger”. Postępować zgodnie z instrukcjami podczas 
instalowania oprogramowania celem poprawnego zakończenia tej procedury. Gdy juŜ „LDPHxx 
Data Logger” zostanie zainstalowany i uruchomiony, wstawić pendrive do dowolnego 
dostępnego złącza USB w komputerze. Rejestr regulatora zostanie automatycznie załadowany 
do pamięci komputera. Dodatkowe informacje znaleźć moŜna w szybkim przewodniku po 
oprogramowaniu „LDPHxx Data Logger”. 

Standardowy pendrive 
ze złączem USB
(nie dołączony) 

Dioda aktywności 

Dioda zasilania 



 41 

Załącznik E – Wymiary 
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21. Indeks 
 
Deklaracja zgodno ści CE strona 2  
Ogólne wytyczne bezpiecze ństwa strona 2  
  
Wprowadzenie strona 3  
Pokr ętło strona 3  
  
Podł ączenia do płyty głównej strona 4  
Ekran główny strona 5  
Szybka kontrola statusów strona 6  
Hasło strona 7  
  
Lista „Main Menu” („Menu Głównego”) strona 8  
Wartość zadana („Set-Point”), tryby pracy dla warto ści pH strona 9  
Wartość zadana („Set-Point”), pH (regulacja dwustanowa) st rona 9  
Wartość zadana („Set-Point”), pH (regulacja proporcjonalna ) strona 11  
„Modulacja szeroko ści impulsów” („PWM”) (proporcjonalna), pH strona 12  
„Modulacja szeroko ści impulsów” („PWM”) (stała), pH strona 13  
Wartość zadana („Set-Point”), tryby pracy dla warto ści Cl strona 14  
Wartość zadana („Set-Point”), Cl (regulacja dwustanowa) st rona 14  
Wartość zadana („Set -Point”), Cl (regulacja proporcjonalna)  strona 15  
Modulacja szeroko ści impulsów („PWM”) (proporcjonalna), Cl strona 16  
Modulacja szeroko ści impulsów („PWM”) (stała), Cl strona 17  
Kalibracja sondy („Probe calibration”), warto ść pH strona 18  
Kalibracja sondy („Probe calibration”), warto ść Cl strona 20  
Kalibracja sondy („Probe calibration”), temperatura  ºC  strona 21  
Parametry („Parameters”) strona 22  
Zarządzanie wyj ściami  („Output Manager”) strona 23  
Zerowanie regulatora („Instrument Reset”) strona 24  
Alarm dozowania („Dosing Alarm”) strona 25  
Format mi ędzynarodowy („International”) strona 26  
Uszkodzenie sondy („Probe Failure”) strona 27  
Zestyk dla przepływu („Flow Contact”) strona 28  
Obsługa („Service”) strona 28  
Ustawienie rejestracji („Log Setup”) strona 29  
Konfiguracja RS485, („RS485 Setup”) strona 29  
Wyjścia pr ądowe („mA Outputs”) strona 30  
Alarm wyj ścia poza zakres („Out of range alarm”) strona 31  
Informacje techniczne strona 32  
Konfiguracja czujnika SEPR strona 33  
Załącznik A – Moduł dla sondy serii MDCL1 strona 34  
Załącznik B – Moduł dla sondy serii MDCL6 strona 35  
Załącznik C – Moduł SMS/GSM strona 36  
Załącznik D – Moduł rejestracji danych USB („USB data l og module”) strona 37  
Załącznik E – Wymiary strona 39  
  
Kompensacja pH strona 34  
Środek odka Ŝający strona 35  
  
Indeks strona 39  
 
Informacje w niniejszym podr ęczniku mog ą zawierać niedokładno ści techniczne lub bł ędy 
drukarskie. Informacje tu zawarte mog ą zostać zmienione w dowolnym czasie bez uprzedniego 
powiadamiania lub zobowi ązania. 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przy demontowaniu tego urządzenia proszę sortować materiały według ich rodzaju oraz przekazać je 

zgodnie z lokalnymi wymaganiami usuwania i recyklingu. 
Wysoko sobie cenimy Wasze wysiłki wspierania Waszego lokalnego programu recyklingu dla ochrony 

środowiska. 
Współpracując ze sobą będziemy tworzyć aktywny związek celem zapewnienia ochrony bezcennych 

zasobów świata. 




