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1 Notas para o leitor

Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para 
a operação segura e correta da Estação de medição de água 
EASYPRO CD / CP.

Tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-
mento do aparelho.

n	Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no 
aparelho leu o manual de instruções e cumpre as instruções.

n	Conserve o manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.
n	Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do 

aparelho.

1.1  Princípios de não-discriminação

Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a 
referência a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter 
o texto neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da 
mesma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplifica-
ção do texto.

1.2  Explicação das palavras de sinalização

Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinaliza-
ção em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização 
indicam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menospre-
zo pelo perigo:

Palavra de 
sinalização Significado

PERIGO
Significa um perigo iminente. O incumprimento 
desta indicação causa a morte ou danos físicos 
graves.

AVISO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
O incumprimento desta indicação pode causar a 
morte ou danos físicos graves.

CUIDADO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
O incumprimento desta indicação pode causar 
danos físicos ligeiros ou danos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cujo incumprimento poderá 
causar perigos para a instalação e o seu 
funcionamento.

Tab. 1:  Explicação das palavras de sinalização

1.3  Explicação dos sinais de aviso

Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Sinais de aviso Tipo de perigo

Zonas gerais de perigo

Perigo de choques elétricos

Perigo de danos na máquina ou restrições de 
funcionamento

Tab. 2:  Explicação dos sinais de aviso

1.4  Identificação das indicações de aviso

As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar 
consequências adversas.

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinais de 
aviso

PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de incumprimento.

ð	A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir 
para evitar o perigo.

1.5  Identificação das instruções de ação

Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü	Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar 
início aos passos de ação.

As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è	Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum 
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4	Resultado do passo de ação anterior.

ü	A ação está terminada, o objetivo foi atingido.
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2 Segurança

2.1  Indicações gerais de aviso

As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que 
podem ocorrer durante o manuseamento do aparelho. As medidas 
destinadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, indepen-
dentemente das ações concretas.

As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem 
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontra-
das nos respetivos subcapítulos.

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças condutoras de tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Desligue a alimentação elétrica externa antes de abrir a estação 
de medição de água ou o regulador TOPAX.

ð	Proteja a estação contra uma ligação acidental.

AVISO

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação 
do pessoal!
O aparelho e os acessórios podem ser instalados e operados apenas 
por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-se o mesmo à sua 
manutenção. A falta de qualificação aumenta o perigo de acidentes.

ð	Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas 
por pessoal qualificado na área.

ð	Evite que pessoas não autorizadas tenham acesso à instalação.

2.2  Perigos em caso de incumprimento das instruções 
de segurança

A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo 
pessoas, bem como prejudicar o ambiente e danificar o equipamento.

Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:

n	Falha de funções importantes da estação e da respetiva instalação.
n	Falha dos métodos descritos para a manutenção e conservação
n	Perigo para as pessoas ao trabalhar no produto.

2.3  Trabalho consciente da segurança

Para além das instruções de segurança constantes deste manual de 
instruções, podem aplicar-se outras determinações de segurança. Tenha 
sempre em atenção os regulamentos e as diretivas relevantes em termos 
de segurança, válidos na área de aplicação do produto. Tenha particular-
mente em atenção os seguintes tópicos:

n	Determinações de segurança em caso de manuseamento de corrente 
elétrica e componentes condutores de corrente

n	Determinações de segurança em caso de manuseamento de substân-
cias perigosas

n	Normas de prevenção de acidentes
n	Determinações de segurança e funcionamento
n	Determinações ambientais
n	Outras diretivas e leis aplicáveis

2.4  Qualificação do pessoal

Todos os trabalhos no ou com o aparelho requerem conhecimentos e 
competências especiais por parte do pessoal.

Qualquer pessoa que trabalhe no aparelho deverá cumprir os seguintes 
pré-requisitos:

n	Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário
n	Suficientemente qualificado para a respetiva atividade
n	Pessoalmente adequado para a respetiva atividade
n	Instruído quanto ao manuseamento do aparelho
n	Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamen-

to
n	Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em 

especial com as instruções de segurança e as secções relevantes 
para a atividade

n	Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes

Por norma, todas as pessoas deverão possuir uma das seguintes 
qualificações mínimas:

n	Técnico formado na área para proceder autonomamente aos 
trabalhos no aparelho

n	Instruções suficientes para executar trabalhos no aparelho sob a 
supervisão e instrução de um técnico formado

Este manual de instruções faz a distinção entre os seguintes grupos de 
utilizadores:

2.4.1  Técnicos

Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, 
conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determina-
ções aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e 
identificar e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.4.2  Eletricista

Um eletricista é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, 
conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das normas e 
determinações aplicáveis, está apto a executar trabalhos em instalações 
elétricas, e identificar e evitar autonomamente possíveis perigos.

É formado na área de trabalho na qual está ativo e conhece as normas e 
determinações relevantes.

Deverá cumprir as determinações das prescrições legais relativas à 
prevenção de acidentes.
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2.4.3  Pessoa instruída

Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário 
acerca das tarefas atribuídas, bem como de possíveis perigos aquando 
de um comportamento incorreto.

A pessoa instruída participou em todas as formações disponibilizadas 
pelo proprietário.

2.4.4  Atividades do pessoal

A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá 
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Qualificação Atividades

Técnicos

n	Instalação do sistema hidráulico
n	Colocação em funcionamento
n	Colocação fora de serviço
n	Eliminação de avarias
n	Manutenção
n	Eliminação

Eletricista
n	Instalação do sistema elétrico
n	Eliminação de avarias elétricas

Pessoa instruída
n	Operação
n	Armazenamento
n	Transporte

Tab. 3:  Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta

3.1  Finalidade de utilização

A estação de medição de água EASYPRO CD / CP destina-se ao registo 
das variáveis mensuráveis no tratamento da água e no processamento 
de água potável. A segurança de funcionamento só é garantida se os 
aparelhos fornecidos forem usados corretamente.

3.2  Notas acerca da responsabilidade pelo produto

A utilização incorreta da Estação de medição de água pode resultar em 
avarias no funcionamento do aparelho e na proteção prevista. Neste 
caso, perde o direito à reivindicação de responsabilidade!

Lembre-se de que nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o 
proprietário:

n	A Estação de medição de água é operada de forma contrária à 
descrita no presente manual de instruções, em especial no que se 
refere às instruções de segurança, instruções de ação e ao capítulo 
“Utilização correta”.

n	Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver 
capítulo 5 “Especificações técnicas” na página 9) não são 
respeitados.

n	O aparelho é operado por pessoas que não possuem qualificação sufi-
ciente para a atividade em questão.

n	Não são usadas peças de reposição ou acessórios originais da 
Lutz-Jesco GmbH.

n	São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.
n	Os intervalos de manutenção e de inspeção prescritos não são 

cumpridos conforme descrito ou de forma geral.
n	O aparelho é colocado em funcionamento antes de o mesmo ou a 

respetiva instalação ter sido devidamente e integralmente instalado.
n	Os dispositivos de segurança foram curto-circuitados, removidos ou 

desativados de qualquer outro modo.
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4 Descrição do produto

4.1  Volume de entrega

Compare o volume de entrega com a guia de remessa. Os seguintes 
componentes estão disponíveis para a Estação de medição de água 
EASYPRO CD / CP. O volume pode ser inferior na presente variante.

n	Placa de base com iluminação LED dos equipamentos
n	Suporte de parede
n	Regulador TOPAX
n	Filtro de água de medição
n	Regulador de caudal com sensor de temperatura integrado
n	Controlador de caudal
n	Guarnição de célula de medição de cloro livre 
n	Guarnição de célula de medição de valor de pH
n	Guarnição de célula de medição de redox
n	Guarnição de célula de medição de cloro total
n	Guarnição de célula de medição de condutividade
n	Soluções tampão para o ajuste de todas as células de medição

As células de medição são embaladas separadamente e não se 
encontram pré-montadas. 

4.2  Estrutura e funcionamento

A Estação de medição de água tem uma configuração compacto. 
Consegue medir continuamente o grau de desinfeção (teor de cloro 
eficaz), o valor de pH e a temperatura da água de medição. Desta forma, 
esta estação de medição de água pode ser aplicada no contexto de 
tratamento de água de piscinas públicas, piscinas de água salgada, 
instalações de água quente e no tratamento de águas industriais, para o 
controlo de pontos de regulação e instalações ligadas.

4.3  Números de posição

La ilustración muestra un tablero para medición de agua 
EASYPRO CD / CP.

Fig. 1:  Números de posição

N.º Item

1 TOPAX DE

2 Célula de medição de desinfeção

3 Célula de medição de valor de pH (apenas CP)

4 Torneira de saída

5 Soluções tampão

6 Controlador de caudal

7 Torneira de entrada

8 Filtro de água de medição

9 Sensor de temperatura

10 Ponto de recolha

11 Regulador de caudal
Tab. 4:  Números de posição

1

11

10

9 8 7 6 5

2

3

4
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5 Especificações técnicas

5.1  Estação de medição de água
Designação Valor

Temperatura Máx. 45 °C

Resistência à 
pressão

Máx. 6 bar

Entrada Mangueira PE, 6/8 mm

Saída Mangueira PE, 6/8 mm

Largura da malha do 
filtro de água de 
medição

0,5 mm

Consumo de água Aprox. 30 l/h 

Largura 490 mm

Altura 490 mm

Profundidade 175 mm

Tab. 5:  Especificações técnicas da estação de medição de água

5.2  Células de medição

Especificações técnicas na ligação a um regulador TOPAX.

5.2.1  Célula de medição de 3 elétrodos aberta

Designação Valor

Gama de medição Cloro livre 0 - 10,00 mg/l

Elétrodo de medição Ouro

Elétrodo de 
referência

Prata/cloreto de prata com enchimento de 
gel KCI

Contra-elétrodo Metal nobre 

Tab. 6:  Especificações técnicas da célula de medição de 3 elétrodos aberta

5.2.2  Elétrodo combinado de pH

Designação Valor

Gama de medição pH 0,00 - 14,00

Tab. 7:  Especificações técnicas do elétrodo combinado de pH
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5.3  Regulador TOPAX

Designação Valor
Tensão de alimentação 90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz

Consumo de energia Aprox. 24 W

Dimensões da caixa 302 x 231 x 108 mm (L x A x P), caixa de parede

Visor Visor gráfico a cores de 5,7 polegadas, 320 * 240 píxeis (RGB), com retroiluminação LED (regulação automática da 
intensidade da luz após 10 minutos)

Teclado Teclado com folha

Entradas de valor de medição
(livre de potencial)

Entradas para desinfeção, valor de pH, temperatura

Característica de regulação 
para 4 entradas
(desinfeção, valor de pH, cloro 
combinado, condutividade, 
consoante o nível de 
configuração)

Comportamento P, PI, PD ou PID
Regulação de valor fixo, direção de regulação selecionável com controlo antecipativo de uma perturbação
Regulação de 2 lados

Parâmetros de regulação Xp: 1 - 500 %, Tn: 1 - 200 minutos, Tv: 1 - 1200 segundos

Entrada de medição 
desinfeção

Célula de medição potenciostática
Gama de medição ajustável: 10,00 mg/l cloro (CP) / 2 mg/l dióxido de cloro (CD)

Entrada de medição valor de 
pH (CP)

Gama de medição 
pH 0 - 14

Ligação através de blocos terminais*

Entrada de medição 
temperatura
Pt 100

Gama de medição 
-10°C...+100°C

Ligação de dois condutores através de blocos terminais*

Entrada de perturbação 0/4 - 20 mA programável
Intervenção da perturbação amplificação de 0,1 - 10 vezes

Entradas digitais - Pré-alarme entrada de nível para bomba doseadora 1
- Alarme entrada de nível para bomba doseadora 1
- Pré-alarme entrada de nível para bomba doseadora 2
- Alarme entrada de nível para bomba doseadora 2
- Lavagem do filtro: desativação da função de regulação sem alarme
- Falta de água de medição: desativação da função de regulação com alarme (desativação externa)
- Ativação do modo de noite

Saídas de regulação Saída eletrónica
(optoacoplador)

- 48 V DC, 250 mA
 (frequência de impulsos 10 - 350 impulsos/min)

Saída de relé - LIG./DESLIG.
- Frequência de impulsos 10 - 100 impulsos/min
- Comprimento de impulso 10 - 3600 segundos
- Saída passo a passo de 3 pontos com
- Sinal de retorno da posição
Valor do potenciómetro 1 - 10 kOhm

Saída constante - 0/4 - 20 mA, resistência máx. 500 Ohm

Saída de alarme Saída de relé como alarme coletivo para as variáveis mensuráveis cloro livre e combinado, valor de pH, potencial 
redox, temperatura e condutividade como inversor livre de potencial

Alarme de valor de 
medição

Alarme mín. e máx. livremente ajustável, atraso temporal ajustável: no máximo, 200 
minutos

Desconexão de segurança Para evitar uma sobredosagem (alarme Y), atraso temporal ajustável: no máximo, 
200 minutos

Tab. 8:  Especificações técnicas do regulador TOPAX
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Designação Valor
Saídas de corrente para a 
transmissão remota das 
variáveis mensuráveis
- Cloro livre
- Valor de pH
- Temperatura

0/4 - 20 mA expansão possível; resistência máx. 500 Ohm livre de potencial

Expansão útil >50% na entrada de medição desinfeção
>10% na entrada de medição valor de pH

Capacidade de carga dos 
relés

230 V AC, 3 A (carga óhmica)

Grau de proteção IP 65 com uniões roscadas fechadas

Temperatura ambiente -5°C...+45°C

Humidade do ar 95% sem condensação
Tab. 8:  Especificações técnicas do regulador TOPAX
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5.4  Esquemas de terminais da placa principal e 
módulos

DO
4

DO
3

DO
2

DO
1

DO7 DO6 DO5

DO
0

+ -+ - + - + - + - + - + - + -
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35
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Fig. 2:  Vista de cima sobre a parte traseira da caixa com a placa principal, o módulo de entrada 5x, o módulo de entrada 3x, o módulo de saída

5.4.1  Placa principal

Terminal Funcionamento
Saídas de corrente analógicas 0/4 - 20 mA

1 + Saída de valor de medição
0/4 - 20 mA

Desinfeção
2 -

3 + Saída de valor de medição
0/4 - 20 mA

Valor de pH (apenas CP)
4 -

5 +

6 -

7 + Saída de valor de medição
0/4 - 20 mA

Temperatura ou configurá-
vel como saída do 
regulador8 -

9 + Saída de valor de medição
0/4 - 20 mA

Não ocupado
10 -

11 +

12 -

13 + Saída de regulação 
constante
0/4 - 20 mA

Configurável como saída 
do regulador14 -

15 + Saída de regulação 
constante
0/4 - 20 mA

Configurável como saída 
do regulador16 -

Tab. 9:  Placa principal - saídas analógicas

i
Consoante o processo de atribuição, na configuração do 
software, as saídas do regulador constantes 0/4 - 20 mA da 
placa principal são automaticamente atribuídas aos terminais 
de acordo com uma ordem fixa.

Ordem das saídas para a atribuição automática:

1. Saída do regulador desinfeção (terminal 15/16) 
2. Saída do regulador valor de pH (terminal 13/14) 
3. Saída bomba de floculação (terminal 11/12)

A atribuição dos terminais como resultado da configuração é automatica-
mente apresentada.

Módulo de entrada  
5x

Módulo de 
entrada 3x

Unidade de alimentação

Ligação de encaixe para 
a placa do visor

Módulo de saída

Placa principal

Saídas de corrente 20 mA Entradas digitais Relé de alarme
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Terminal Funcionamento
Entradas digitais
17 Entrada livre de 

potencial
Falta de água de medição *)

18
19 Entrada livre de 

potencial
Lavagem do filtro *)

20
21 Entrada livre de 

potencial
Nível pré-alarme regulador 1 **)

22
23 Entrada livre de 

potencial
Nível alarme regulador 1 **)

24
25 Entrada livre de 

potencial
Nível pré-alarme regulador 2 **)

26
27 Entrada livre de 

potencial
Nível alarme regulador 2 **)

28
29 Entrada livre de 

potencial
Ativar modo de noite

30
31 Entrada livre de 

potencial
Não ocupado

32
*) normalmente LIG. ou normalmente DESLIG.
**) normalmente LIG. ou normalmente DESLIG. ou não ativo
33 A

Interface de compu-
tador interna

Interface para atualização do 
software

34 B
35 GND
36 Relé de alarme 

como alarme 
coletivo

Contacto de rutura

37 Contacto central

38 Contacto de trabalho
39 PE Condutor de 

proteção

Tensão de rede: 90 até 264 V AC

40 PE
41 N

Condutor neutro42 N
43 N
44 L

Fase45 L
46 L

Tab. 10:  Placa principal - entradas digitais

Terminal Funcionamento Cor de fios Observação
53 +

Valor de pH (apenas CP)
54 -
57 Temperatura

(Polaridade aleatória.)58
59

Potenciómetro de feedback do servomotor
(A polaridade dos terminais 59/61 é aleatória.)

60 Cursor
61

Tab. 11:  Módulo de entrada

Terminal Funcionamen-
to

Observação

71

Elétrodo de 
referência
(com cabo 
integrado)

Desinfeção 
(célula de 
medição 
potenciostática)

Elétrodo de referência 
(vidro): preto
Contra-elétrodo (aço 
inoxidável): vermelho
Elétrodo de medição 
(ouro): violeta

72
Contra-elétrodo
Aço inoxidável

73
Elétrodo de 
medição (ouro)

76 Potenciómetro de feedback do servomotor. 
(A polaridade dos terminais 76/78 é 
aleatória.)

77 Cursor
78

Tab. 12:  Módulo de entrada

Termi-
nal

Saída

81 + Saída eletrónica 
(DO7) (optoacoplador)

Configurável
82 -
83 + Saída eletrónica 

(DO6) (optoacoplador)
Configurável

84 -
85

Não disponível
86
87

Saída de relé (DO 4) Configurável
88
89

Saída de relé (DO 3) Configurável
90
91

Saída de relé (DO 2) Configurável
92
93

Saída de relé (DO 1) Configurável
94
95

Saída de relé (DO 0) Configurável
96

Tab. 13:  Módulo de saída

i
Consoante o processo de atribuição dos módulos de saída, as 
saídas do regulador constantes, na configuração do software, 
são automaticamente atribuídas aos terminais de acordo com 
uma ordem fixa.

A atribuição é realizada segunda a ordem:

1. Regulador desinfeção 
2. Regulador valor de pH 
3. Contacto DIN 
4. Contacto Eco 
5. Contacto para floculação

O regulador seleciona, segundo o tipo de saída, a próxima saída de relé 
(terminais 87/88 até 95/96) ou optoacoplador (terminais 81/82 até 
83/84) livre.



Especificações técnicas
Ocupação das entradas

14 © Lutz-Jesco GmbH 2017BA-42704-09-V01

Estação de medição de água EASYPRO CD / CP Manual de instruções

5.5  Ocupação das entradas

Pos. Nome de artigo* Funcionamento Terminais
1 Elétrodo de medição para célula de medição de desinfeção, contra-elétrodo para célula de 

medição de desinfeção
Cloro livre 71 + 72 + 73

2 Elétrodo combinado de pH PE110 Valor de pH 53 + 54

3 Termómetro resistivo TE110, PT100 Temperatura 57 + 58
Tab. 14:  Ocupação das entradas

Vista geral

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

PE 110 (Pos. 2)

TE 110, PT 100 (Pos. 3)

Desinfeção (Pos. 1) 

Entradas de  
feedback  

servomotor

Entradas de  
feedback  

servomotor
Contacto deslizante
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5.6  Ocupação das saídas
Pos. Nome de artigo Saída Configuração Tipo de 

sinal
Terminais

1 C7700 20 mA Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

Ve
r m

en
u 

co
nfi

gu
ra

çã
o 

TO
PA

X 
0.

6.
3

2 C7700 3-p-s Saída de relé (passo de 3 pontos) Servomotor com potenciómetro digital

3 EASYZON D/Da Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

4 MAGDOS DE, DX, LT, LDp, 
LD, LK, LP

Saída de optoacoplador Frequência de impulsos (optoacoplador) digital

5 MAGDOS LA, LP, DX Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

6 MAGDOS LB Saída de relé (com relé de potência*) Lig./deslig. digital

7 MAGDOS LDp, LD, LK, LP Saída de relé Lig./deslig. digital

8 MEMDOS DX, LA, LP Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

9 MEMDOS DX, LP Saída de optoacoplador Frequência de impulsos (optoacoplador) digital

10 MEMDOS E, LB Saída de relé (com proteção do motor*) Lig./deslig. digital

11 MEMDOS SMART LB, LD, 
LK, LP

Saída de relé Lig./deslig. digital

12 MEMDOS SMART LD, LK, LP Saída de optoacoplador Frequência de impulsos (optoacoplador) digital

13 MEMDOS SMART LP Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

14 MIDIDOS E Saída de relé (com proteção do motor*) Lig./deslig. digital

15 MINIDOS A Saída de relé (com proteção do motor*) Lig./deslig. digital

16 Bomba peristáltica Saída de relé (com supressor de 
interferências*)

Comprimento de impulso (relé) digital

17 Technoline SC Saída de relé Comprimento de impulso (relé), mín. 
300 seg.

digital

18 Technoline SC Saída de relé Lig./deslig. digital

19 Technomat PS Saída de relé Comprimento de impulso (relé), mín. 
300 seg.

digital

20 Technomat PS Saída de relé Lig./deslig. digital

21 Technostar 2000 AT Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

22 Technostar ST-30 Saída constante Saída constante (20 mA) analógico

* Acessórios

Menu configuração 0.6.3

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças condutoras de tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Desligue a alimentação elétrica externa antes de abrir a estação 
de medição de água ou o regulador TOPAX.

ð	Proteja a estação contra uma ligação acidental.

A ocupação das saídas depende dos aparelhos ligados e da sua 
configuração. Os terminais necessários são apresentados após a 
configuração no menu 0.6.3. Através dos seguintes passos de ação pode 
aceder ao menu.

Pré-requisitos de ação:

ü	O regulador TOPAX encontra-se completamente instalado.

ü	O regulador TOPAX está desligado da alimentação elétrica.

ü	O corpo do regulador TOPAX encontra-se fechado.

Execute os seguintes passos:

1. Estabeleça a alimentação elétrica do regulador TOPAX.

2. Aguarde o arranque do aparelho.

3. De seguida, prima as seguintes teclas para aceder ao menu de 
configuração: OK, Menu 2, Serviço, OK e Editar.

4. Agora pode alterar as definições das diferentes entradas e saídas. 
Selecione a configuração das saídas de acordo com a tabela em 
cima e confirme cada entrada com Continuar, até aceder ao menu 
0.5.

5. Prima Guardar e confirme com OK. Agora pode visualizar a configura-
ção nova e os terminais necessários.

6. Prima seguinte, até aceder ao menu 0.6.3. Agora pode visualizar os 
terminais de saída, aos quais tem de ligar o aparelho. Anote os 
números dos terminais.

7. Prima seguinte e confirme com OK.

8. De seguida, separe a alimentação elétrica do regulador TOPAX, abra 
o corpo e ligue os seus aparelhos aos terminais necessários.

9. Verifique a regulação correta dos seus aparelhos e, se necessário, 
proceda a correções.

ü	O regulador TOPAX pode agora controlar os aparelhos ligados.
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5.6.1  Exemplo de instalação com C 7700

Ligação sensores

Desinfeção:  Célula de medição potenciostática

Valor de pH: Elétrodo combinado

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

C7700

2
3

1
11

10
12

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
37
38 P

E N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Ligação regulador

Desinfeção: C 7700 (servomotor com potenciómetro)

Valor de pH: Bomba doseadora magnética

  (frequência de impulsos - optoacoplador)

Valor de pH bomba doseadora

Temperatura

Valor de pH

90 - 264 V AC

M
ódulo de entrada 5x

CPRT (ATE) 5x

Unidade de alim
entação

 M
ódulo de saída

Entradas digitais
Saídas de corrente 20 m

A

Placa principal

Desinfeção (potencióstato):
Elétrodo de referência

Elétrodo de medição
Contra-elétrodo

Falta de água de medição

Relé de alarm
e

FECHADO

ABERTO

M
ódulo de 

entrada 3x

C(P) 20 m
A (ATE)
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5.6.2  Exemplo de instalação com bombas peristálticas

Ligação regulador

Desinfeção: Bomba peristáltica

Valor de pH: Bomba peristáltica

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38 PE N L

33

34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56

57

58

59

60
-

+

51A

52A

53

54

55

61

51B

52B

-
-

+
+

-
+

71

72

73

74

75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Saídas de corrente 20 m
A

M
ódulo de entrada

CPRT (ATE) 5x
M

ódulo de 
entrada
C(P) 20 m

A (ATE) 
3x

Unidade de alim
entação

M
ódulo de saída

Entradas digitais
Relé de alarm

e

90 - 264 V AC
Supressores de faíscas
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6 Dimensões

6.1  Estação de medição de água

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 3:  Dimensões da estação de medição de água

490

49
0
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6.2  Suporte de parede

Fig. 4:  Suporte de parede, vista dianteira

Fig. 5:  Suporte de parede, vista de cima

Fig. 6:  Suporte de parede, vista lateral da direita

44
6 
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7 Instalação

NOTA

Danificação da instalação devido a instalação incorreta
O incumprimento de instruções de montagem (por exemplo, 
utilização de materiais incorretos) pode danificar componentes da 
instalação ou falsificar os resultados de medição.

ð	Respeite todas as especificações das instruções de instalação da 
estação de medição de água.

ð	Utilize exclusivamente materiais adequados aos produtos 
químicos e desinfetantes utilizados.

ð	Aperte as uniões roscadas sempre manualmente.

7.1  Local de instalação

Na seleção do local de instalação, devem ser considerados os seguintes 
critérios:

n	A superfície de montagem é plana.
n	A estação de medição de água é aberta para a esquerda.
n	A altura de montagem é selecionada de modo que o visor do 

regulador se encontre à altura dos olhos do utilizador.
n	Por baixo da estação de medição de água deve ser considerado um 

espaço livre mínimo de 20 cm para as linhas de entrada e saída.
n	Todos os tubos e cabos podem ser instalados sem serem dobrados.
n	A água de medição tem de ser conduzida do ponto de recolha até à 

Estação de medição de água da forma mais direta possível, a fim de 
evitar  
desvios dos valores de medição.

n	Evite uma exposição direta ao sol ou ao calor.

7.2  Montagem na parede

Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela montagem da 
Estação de medição de água na parede.

Execute os seguintes passos:

1. Desaparafuse o suporte de parede pré-montado da estação de 
medição de água.

2. Monte o suporte na parede. Os parafusos fornecidos são indicados 
para alvenaria.

3. Com a ajuda de um nível de bolha de ar, alinhe verticalmente o lado 
esquerdo do suporte de parede.

4. Volte a prender a estação de medição de água no suporte de parede 
e aperte manualmente os parafusos fornecidos.

ü	A estação de medição de água encontra-se montada na parede.

7.3  Instalação do sistema elétrico

Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela instalação do sistema 
elétrico da estação de medição de água.

NOTA

Falsificação eletrónica dos resultados de medição
A instalação incorreta dos cabos elétricos pode falsificar os 
resultados de medição. Consequentemente, o comando das 
instalações ligadas ou dos pontos de regulação pode apresentar 
anomalias. 

ð	Respeite todas as especificações das instruções de instalação da 
estação de medição de água e dos aparelhos ligados.

ð	Fixe todos os cabos aquando da instalação e aperte as uniões 
roscadas sempre manualmente.

ð	Não instale as ligações com as células de medição paralelamente 
às ligações de rede e de comando, e respeite sempre uma 
distância mínima de 15 cm. Os cruzamentos das ligações devem 
apresentar um ângulo de 90°.

ð	Ligue a entrada e a saída da água de medição à terra, a fim de 
blindar as células de medição de potenciais externos.

Na instalação, a estação de medição de água pode ser desbloqueada e 
aberta através do bloqueio (lado direito). De seguida, pode passar os 
cabos até à estação de medição de água a partir do lado posterior.

Pré-requisito de ação:

ü	A Estação de medição de água foi montada com sucesso na parede 
de acordo com o capítulo 7.2 “Montagem na parede”.

Execute os seguintes passos:

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças condutoras de tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Desligue a alimentação elétrica externa antes de abrir a estação 
de medição de água ou o regulador TOPAX.

ð	Proteja a estação contra uma ligação acidental.

1. Desbloqueie o fecho da estação de medição de água através do 
bloqueio do lado direito e abra a estação.

2. Ligue todos os cabos de ligação aos atuadores externos no regulador 
TOPAX. Para tal, siga as instruções da documentação do TOPAX. De 
seguida, fixe os cabos no lado posterior da estação. Volte a fechar a 
estação de medição de água.

4	A estação de medição de água está agora ligada a todos os 
aparelhos externos. Os atarraxamentos de cabos no lado inferior do 
regulador TOPAX devem estar cuidadosamente fechados, a fim de 
evitar a entrada de poeira e humidade.
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3. Ligue o cabo de ligação à rede do regulador TOPAX a uma alimenta-
ção elétrica externa.

ü	O sistema elétrico da estação de medição de água foi instalado 
com sucesso.

7.4  Instalação do sistema hidráulico

NOTA

Falsificação hidráulica dos resultados de medição
A instalação incorreta das tubagens hidráulicas pode falsificar os 
resultados de medição. Consequentemente, o comando das 
instalações ligadas ou dos pontos de regulação pode apresentar 
anomalias. 

ð	Respeite todas as especificações das instruções de instalação da 
estação de medição de água e dos aparelhos ligados.

ð	Utilize exclusivamente uniões das mangueiras em polietileno (PE), 
com um diâmetro de 6/8 mm.

ð	Evite falsificações da água de medição no percurso até à estação 
de medição de água, recolhendo a água de medição a 30 cm 
acima do fundo da piscina ou do centro da tubagem de água. A 
água de medição recolhida tem de chegar rapidamente à estação 
de medição de água, com uma pressão mínima de 0,2 bar.

ð	Se a recolha ou a alimentação da água de medição não satisfazer 
estes requisitos, deve instalar uma bomba de água de medição 
externa antes da respetiva estação. 

ð	No caso de estar a contar com sujidades maiores da água de 
medição (por exemplo, folhas, partículas flutuantes maiores), opte 
por um filtro prévio externo. Desta forma, protege a estação de 
medição de água contra obstruções.

Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela instalação das uniões 
das mangueiras da Estação de medição de água.

Pré-requisito de ação:

ü	A montagem na parede e a instalação do sistema elétrico foram 
terminadas com sucesso.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Ligue o ponto de recolha da água de medição à torneira de entrada 
(Pos. 7), inserindo a mangueira na respetiva torneira.

2. Ligue a mangueira de retorno à torneira de saída (Pos. 4), inserindo a 
mangueira na respetiva torneira.

ü	O sistema hidráulico da estação de medição de água foi 
instalado com sucesso.

7.5  Instalação dos sensores

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças condutoras de tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Desligue a alimentação elétrica externa antes de abrir a estação 
de medição de água ou o regulador TOPAX.

ð	Proteja a estação contra uma ligação acidental.

i
A documentação do regulador TOPAX contém informações 
adicionais sobre a operação do regulador, bem como sobre as 
diferentes células de medição e o seu funcionamento.

Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela instalação dos sensores 
da Estação de medição de água.

7.5.1  Estrutura do regulador

A parte dianteira da caixa (A) e a parte traseira da caixa (B) do regulador 
TOPAX são ligadas através de duas varetas (C e D). O regulador pode ser 
aberto de ambos os lados. As varetas estão aparafusadas através de 
porcas, sendo necessária uma ferramenta para as desmontar.

Ao montar, devem voltar a ser aplicadas todas as porcas.

Fig. 7:  Estrutura do regulador

C

D

A

B
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7.5.2  Célula de medição de desinfeção

A célula de medição DMZ-3 para a medição do grau de desinfeção (cloro 
livre) tem de ser ligada diretamente no corpo do regulador TOPAX. O 
contra-elétrodo encontra-se já instalado de forma fixa na guarnição e 
ligado ao regulador.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do 
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü	A documentação do TOPAX está disponível.

ü	A documentação das células de medição está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Desaparafuse a capa de proteção da parte superior da guarnição e 
guarde-a cuidadosamente para uma utilização futura.

2. Antes da montagem da célula de medição de desinfeção (Pos. 2), 
introduza as esferas de limpeza na guarnição. As esferas de limpeza 
são fornecidas com a célula de medição.

3. Aparafuse a célula de medição a partir de cima na guarnição e aperte 
bem a união roscada.

4. Abra o corpo do regulador TOPAX.

5. Ligue o cabo de ligação da célula de medição aos bornes 71 
(elétrodo de referência) e 73 (elétrodo de medição).

Fig. 8:  Cabo de ligação DMZ-3

6. Passe o cabo de ligação por um dos atarraxamentos de cabos no 
lado inferior do regulador e aperte o mesmo, a fim de assegurar o 
grau de proteção do corpo.

7. Feche o corpo do regulador TOPAX.

ü	A célula de medição de desinfeção foi instalada com sucesso.

7.5.3  Célula de medição de valor de pH (apenas CP)

Os cabos de ligação já se encontram instalados no regulador TOPAX, 
tendo de ser apenas apertados nas células de medição.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do 
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü	A documentação do TOPAX está disponível.

ü	A documentação das células de medição está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Desaparafuse a capa de proteção da parte superior da guarnição e 
guarde-a cuidadosamente para uma utilização futura.

2. Aparafuse as células de medição (Pos. 3) nas guarnições. Na 
instalação, respeite a documentação das células de medição.

3. Ligue as células de medição aos cabos de ligação.

ü	As células de medição da estação de medição de água foram 
instaladas com sucesso.

7.5.4  Sensor de temperatura

O regulador de caudal DFR 45 está equipado com um sensor de 
temperatura (Pos. 9), que já se encontra instalado no regulador TOPAX. 
Este capítulo descreve a substituição do sensor.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do 
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü	A documentação do TOPAX está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Desaperte o sensor ou o tampão de fecho do ponto de medição da 
temperatura do fluxímetro.

2. Aperte o novo sensor de temperatura na abertura.

3. Abra o corpo do regulador TOPAX.

4. Ligue o cabo de ligação do sensor de temperatura aos bornes 57 e 
58.

5. Passe o cabo de ligação por um dos atarraxamentos de cabos no 
lado inferior do regulador e aperte o mesmo, a fim de assegurar o 
grau de proteção do corpo.

6. Feche o corpo do regulador TOPAX.

ü	O sensor de temperatura da estação de medição de água foi 
instalado com sucesso.

7.5.5  Suporte para soluções tampão

i
Ter em atenção a durabilidade das soluções tampão e 
armazenar as mesmas sempre num local fresco, ao abrigo da 
luz. No caso de um armazenamento em locais quentes, a 
durabilidade pode ser mais curta.

A estação de medição de água é fornecida com um suporte, o qual pode 
ser montado através de dois parafusos.

Pré-requisito de ação:

ü	O suporte e os dois parafusos estão disponíveis.

ü	Uma chave Philips do tamanho PH2 está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Coloque o suporte nos orifícios pré-furados no canto inferior 
esquerdo da placa de base.

2. Aparafuse o suporte com os dois parafusos.

ü	O suporte para as soluções tampão foi montado com sucesso.

Terminal 73

Terminal 71
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7.6  Controlo LED

A estação de medição de água está equipada com indicadores LED, os 
quais sinalizam a falta de água de medição ou se os valores limite foram 
ultrapassados.

Este capítulo descreve a ativação do controlo LED.

i
A definição para o contacto DIN tem de encontrar-se em 
“Optoacoplador”. Caso contrário, os LED estão permanente-
mente acesos a vermelho.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do 
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü	Encontra-se montado um TOPAX DX.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Aceda ao “Menu principal” do regulador, prima em “Menu 2” e 
“Serviço”.

2. Com as setas, selecione “Configuração” e confirme com “OK”.

3. No “Menu de configuração”, selecione “Editar”.

4. Percorra a configuração, até aceder ao menu “Saída contacto DIN” 
(menu 0.4.11) e selecione aqui “Optoacoplador” para ativar os LED.

5. Percorra a configuração até ao fim, selecione “Guardar”, confirme a 
nova configuração selecionada com “OK”.

ü	Os LED foram ativados com sucesso.
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8 Colocação em funcionamento
Este capítulo acompanha-o na colocação em funcionamento da 
Estação de medição de água EASYPRO CD / CP. Para a colocação em 
funcionamento, devem ser planeadas, no mínimo, 24 horas, a fim de 
poder ajustar corretamente o regulador TOPAX.

NOTA

Falsificação dos resultados de medição
Os resultados de medição das entadas de medição de alta resistência 
óhmica podem ser falsificados nas primeiras 24 horas através do 
desenvolvimento de calor no interior do corpo do regulador TOPAX.

ð	Ative o regulador TOPAX 24 horas antes da colocação em 
funcionamento.

ð	Considere a falsificação devido ao desenvolvimento de calor e 
proceda ao ajuste dos valores de medição apenas 24 horas após a 
ativação do regulador TOPAX.

8.1  Ajuste do regulador de caudal

O primeiro passo na colocação em funcionamento é o ajuste da 
quantidade de fluxo no regulador de caudal. Proceda conforme se segue.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico, do 
sistema hidráulico e das células de medição foi executada com 
sucesso.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Abra a torneira de entrada (Pos. 7) e a torneira de saída (Pos. 4) da 
estação de medição de água.

2. De seguida, ajuste a quantidade de fluxo através do parafuso de 
ajuste do regulador de caudal (Pos. 11).

Fig. 9:  Ajuste do regulador de caudal

3. Consulte a quantidade de fluxo no controlador de caudal (Pos. 6). 
Encontra-se corretamente ajustada quando a margem superior do 
flutuador se encontra na marca de entalhe.

ü	O regulador de caudal foi ajustado com sucesso.

8.2  Ajuste das células de medição de valor de pH

Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pelo ajuste das células de 
medição da estação de medição de água EASYPRO CD / CP.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico, do 
sistema hidráulico e das células de medição foi executada com 
sucesso. 
A documentação do TOPAX está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Feche a torneira de entrada (Pos. 7) e a torneira de saída (Pos. 4) da 
estação de medição de água. Desta forma, interrompe-se a medição 
e a regulação do regulador TOPAX (Pos. 1), podendo o circuito da 
água de medição ser aberto.

2. Desaparafuse os fechos roscados pretos do lado inferior das 
guarnições e remova a água de medição.

3. Encha a respetiva solução tampão (Pos. 5) num recipiente adequado 
e mergulhe a célula de medição na solução tampão, para além do 
diafragma.

4. Faça a leitura do respetivo valor de medição no regulador TOPAX.

5. Efetue os restantes ajustes diretamente no regulador TOPAX de 
acordo com as instruções da documentação do TOPAX.

6. Volte a aparafusar os fechos roscados pretos no lado inferior das 
guarnições.

ü	As células de medição foram ajustadas com sucesso.

Flutuador com quantidade de 
fluxo corretaParafuso de ajuste
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8.3  Ajuste das células de medição de desinfeção

NOTA

Prevenir um mau ajuste
Os instrumentos de medição manual têm a tendência de serem 
menos precisos no caso de um teor de cloro baixo e mais precisos no 
caso de um teor de cloro elevado.

ð	Antes de proceder a uma medição manual, certifique-se de que a 
água de medição tem um teor suficiente de cloro. Oriente-se pela 
margem superior do teor de cloro previsto.

Antes de colocar a Estação de medição de água em funcionamento, 
determine o valor de cloro da água de medição e memorize-o no 
regulador TOPAX como valor de referência. A célula de medição consegue 
medir o teor de cloro livre (HOCl) ou a percentagem de dióxido de cloro 
(ClO2), bem como o cloro total. A célula de medição só pode ser ajustada 
com água de medição que contenha cloro e requer uma medição manual 
de acordo com o método dietil-p-fenileno diamina (método DPD) com a 
ajuda de um fotómetro.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico, do 
sistema hidráulico e das células de medição foi executada com 
sucesso.

ü	A documentação do TOPAX está disponível.

ü	Está disponível um equipamento para a realização do método DPD, 
para a medição manual do teor de cloro.

ü	A água de medição contém cloro.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Retire uma amostra da água do processo e execute o método DPD 
para a determinação do teor de cloro.

2. Introduza os resultados de medição dos valores de cloro livre e cloro 
total no regulador de acordo com as instruções da documentação do 
TOPAX.

ü	A célula de medição de desinfeção foi ajustada com sucesso.

9 Operação
Na estação de medição de água EASYPRO CD / CP encontra-se instalado 
um regulador TOPAX. Com vista à operação, leia o manual de instruções 
do regulador TOPAX juntamente fornecido.
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10 Colocação fora de serviço

10.1  Colocação fora de serviço de curta duração

A colocação fora de serviço de curta duração refere-se à desativação, por 
exemplo, para o ajuste dos valores de medição ou para a realização de 
trabalhos de manutenção. Para uma colocação fora de serviço de longo 
prazo, respeite o capítulo 10.2 “Colocação fora de serviço de longo 
prazo” na página 26.

Execute os seguintes passos de ação:

1. Feche a torneira de entrada (Pos. 5) da estação de medição de água 
ou feche externamente a entrada da água de medição. Desta forma, 
interrompe a medição e a regulação do regulador TOPAX, podendo o 
circuito da água de medição ser aberto.

2. Desligue a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX.

3. Execute os trabalhos previstos na estação de medição de água.

4. Volte a ligar a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX.

5. Abra a torneira de entrada da estação de medição de água ou volte a 
abrir externamente a entrada da água de medição. A medição e 
regulação iniciam-se imediatamente.

ü	A estação de medição de água EASYPRO CD / CP foi brevemen-
te colocada fora de serviço e novamente colocada em serviço 
com sucesso.

10.2  Colocação fora de serviço de longo prazo

Este capítulo descreve as ações necessárias em caso de uma colocação 
fora de serviço de longo prazo, a fim de assegurar a funcionalidade da 
estação de medição de água.

Execute os seguintes passos:

1. Feche a torneira de entrada (Pos. 5) da estação de medição de água 
ou feche externamente a entrada da água de medição. Desta forma, 
interrompe a medição e a regulação do regulador TOPAX, podendo o 
circuito da água de medição ser aberto.

2. Desligue a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX.

3. Desligue todos os cabos no regulador TOPAX.

4. Separe as uniões das mangueiras de entrada da torneira de entrada 
ou do filtro da água de medição (Pos. 4), bem como as uniões das 
mangueiras de saída da torneira de saída (Pos. 12) ou da guarnição 
da célula de medição.

5. Desaparafuse os fechos roscados pretos do lado inferior das 
guarnições e deixe a água de medição sair das guarnições.

6. De seguida, retire imediatamente as células de medição das 
guarnições e conserve-as, em posição vertical, numa solução de 
cloreto de potássio 3 molar.

ü	A estação de medição de água EASYPRO CD / CP foi colocada 
fora de serviço a longo prazo com sucesso.

10.3  Armazenamento

Pré-requisito de ação:

ü	O aparelho foi colocado fora de serviço de acordo com o capítulo 
10.2 “Colocação fora de serviço de longo prazo”.

Um armazenamento correto prolonga a vida útil da estação de medição 
de água. Devem evitar-se influências negativas, como, por exemplo, 
temperaturas extremas, elevada humidade, poeira, produtos químicos, 
etc.

Desaparafuse a Estação de medição de água do suporte de parede e 
armazene-a.

Assegure as condições de armazenamento ideais:

n	Local de armazenamento fresco, seco, isento de poeira e moderada-
mente ventilado

n	Temperaturas entre + 0 °C e + 50 °C
n	Humidade relativa do ar não superior a 90%

10.4  Transporte

Pré-requisito de ação:

ü	A estação de medição de água foi colocada fora de serviço de acordo 
com o capítulo 10.2 “Colocação fora de serviço de longo prazo”.

n	A estação de medição de água só pode ser transportada em estado 
vazio.

n	Evite obrigatoriamente impactos fortes.

No caso de um reenvio ao fabricante, respeite os capítulos 14 “Carta de 
não objeção” na página 31 e 15 “Pedido de aplicação da garantia” na 
página 32.

10.5  Eliminação
n	O aparelho deverá ser eliminado de acordo com as leis e determina-

ções locais em vigor. Não deve ser eliminado juntamente com o lixo 
doméstico!

n	Uma vez que as disposições de eliminação podem variar de país para 
país, deverá consultar o seu fornecedor.

n	Na Alemanha, o fabricante é que assume a eliminação gratuita. Isto 
pressupõe, no entanto, um envio seguro do aparelho, incluindo uma 
Carta de não objeção (ver página 31).
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11 Manutenção

Consultar as instruções de manutenção dos componentes individuais 
(por exemplo, regulador de caudal) nas documentações em separado. As 
peças sobresselentes e os acessórios podem ser consultados na lista de 
preços atuais.

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças sob tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Antes de iniciar os trabalhos de manutenção, desligue o aparelho 
da alimentação elétrica.

ð	Proteja o aparelho contra uma recolocação em funcionamento 
acidental.

AVISO

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação 
do pessoal!
A instalação e os acessórios podem ser instalados e operados apenas 
por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-se o mesmo à sua 
manutenção. A falta de qualificação aumenta o perigo de acidentes.

ð	Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas 
por pessoal qualificado na área.

11.1  Intervalos de manutenção

Para evitar avarias, proceda regularmente à manutenção do aparelho. 
Nesta tabela pode encontrar uma vista geral dos trabalhos de manuten-
ção a realizar e os respetivos intervalos. As instruções de ação relativa-
mente a estes trabalhos seguem-se nos capítulos seguintes.

Intervalo Manutenção

Diariamente n	Controlo visual de todos os componentes

Semanalmente

n	Verificação dos valores de medição
n	Se necessário, reajuste das entradas de 

medição
n	Verificação visual do filtro de água de medição
n	Se necessário, limpeza do filtro de água de 

medição

Anualmente
n	Limpeza das guarnições
n	Substituição das células de medição
n	Substituição do filtro de água de medição

Tab. 15:  Intervalos de manutenção

11.2  Células de medição

NOTA

Tenha em atenção a vida útil das células de medição!
A vida útil das células de medição é cerca de 12 a 15 meses, devendo 
ser considerado o tempo de armazenamento a 50%. Ao exceder a 
vida útil, os resultados de medição podem ser falsificados.

ð	Tenha em atenção a data de fabrico impresso e substitua 
atempadamente as células de medição antigas.

A vida útil dos elétrodos combinados depende das condições operacio-
nais e das propriedades da água (por exemplo, agressividade, gorduras, 
etc.). Normalmente, é de cerca 12 a 15 meses, devendo o tempo de 
armazenamento ser considerado a 50%. O contra-elétrodo da célula de 
medição de desinfeção pode ter uma vida útil de vários anos, dependen-
do da agressividade e da natureza abrasiva da água. Deve ser apenas 
substituído em caso de fortes sinais de desgaste. 

As seguintes características são indícios de que os elétrodos combinados 
de pH estão gastos:

n	O elétrodo combinado de pH necessita de um período excecionalmen-
te longo para o processo de calibração de um pH de 6,8, a fim de 
atingir o valor da solução tampão.

n	O desvio do elétrodo combinado de pH é demasiado grande, não 
sendo possível uma calibração de 6,8 pH. 

n	Os anéis de sal de cloreto de potássio brancos no elétrodo combinado 
de pH estão gastos ou descolorados.

11.3  Fluxímetro

O fluxímetro dispõe de uma função de comutação através de um contacto 
Reed. Para controlar a função de comutação tem de ser verificada a 
passagem elétrica do contacto Reed. O contacto Reed e o flutuador 
devem encontrar-se à altura da marca. Se a função de comutação não 
funcionar corretamente, o contacto Reed pode ser deslocado na união 
roscada de aperto para um ajuste fino.

11.4  Limpar o filtro de água de medição

Execute os seguintes passos:

1. Feche as válvulas de fecho da estação de medição de água.
4	A água deixa de ser transportada e o flutuador do interruptor de 

fluxo desce.

2. Desaparafuse a cobertura transparente do filtro de água de medição.

3. Limpe bem a tela filtrante. De seguida, enxague a mesma com água 
limpa.

4. Volte a colocar a tela filtrante.

5. Volte a aparafusar a cobertura. Tenha atenção à estanqueidade da 
união.

ü	O filtro de água de medição foi limpo com sucesso.
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12 Eliminação de avarias
De seguida, poderá encontrar indicações relativamente à eliminação de avarias  
no aparelho ou na instalação. Caso não consiga eliminar a avaria, entre em contacto  
com o fabricante ou envie o aparelho para fins de reparação.

Erro Possíveis causas Medidas para eliminação

A rotação das esferas na 
célula de medição de 
desinfeção é insuficiente ou 
o corpo flutuador não sobe

Pressão de entrada de água insuficiente
n	Instalar uma tubagem de água de medição com maior corte 

transversal
n	Instalação de uma bomba de água de medição

Filtro de água de medição sujo
Limpe a tela filtrante  
ou substitua a mesma

O corpo flutuador sobe, mas 
o contacto Reed não comuta 
para passagem

A coordenação entre o corpo flutuador e o 
contacto Reed não está correta

Ajuste o contacto Reed

Contacto Reed com defeito Substitua o contacto Reed

A indicação na medição de 
excesso de cloro do 
amplificador de medição 
ligado oscila

O valor de pH oscilante influencia a medição 
de cloro

Estabilize o valor de PH na água  
(por exemplo, otimizar percurso de regulação, parâmetros do 
regulador)

Indicação “Falta de água de 
medição” no instrumento de 
medição

Contacto Reed no controlador de caudal 
com defeito

Substitua o contacto Reed

Torneira de entrada (Pos. 8) fechada Abra a torneira de entrada (Pos. 8)

Fluxo da água de medição contaminado
Verifique a existência de partículas visíveis e o filtro (Pos. 9) quanto a 
sujidades e limpe, se necessário

LED permanentemente 
vermelhos

Os LED não são corretamente controlados 
pelo regulador

Siga o capítulo 7.6 “Controlo LED” na página 23

Tab. 16:  Eliminação de avarias

12.1  Eliminação de avarias na medição do valor de pH

Erro Possíveis causas Medidas para eliminação

Valor de medição oscila 
constantemente

Mau contacto no cabo de medição Verifique o cabo de medição e, se necessário, volte a fixá-lo 

Medição muito lenta

Diafragma obstruído Limpe o elétrodo

Camada hidratada insuficiente na 
membrana de vidro

Hidratar o elétrodo na solução KCI 3 molar

Elétrodo antigo Substitua o elétrodo

Solução tampão antiga Verificar o prazo de validade

A medição apresenta um 
desvio ou é instável

Célula de medição de valor de pH com 
defeito

Substitua a célula de medição

Diafragma seco ou sujo Limpe a célula de medição

Desvio da indicação por um 
valor constante

Célula de medição de valor de pH incorreta-
mente instalada

Verifique a instalação correta, verifique o ajuste correto

Desvio da indicação por um 
valor constante

Potencial externo na instalação Elimine o potencial externo

Tab. 17:  Eliminação de avarias na medição do valor de pH
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Erro Possíveis causas Medidas para eliminação

Regulador TOPAX apresenta 
constantemente um valor 
de pH de “7,00”

Curto-circuito
Verifique se a célula de medição está danificada e substitua a mesma, 
se necessário

Sem reação à solução 
tampão de pH

Célula de medição incorretamente instalada Verifique a instalação correta, verifique o ajuste correto

Célula de medição com defeito
Verifique se a célula de medição está danificada e substitua a mesma, 
se necessário

Tab. 17:  Eliminação de avarias na medição do valor de pH

12.2  Eliminação de avarias na célula de medição de desinfeção

Erro Possíveis causas Medidas para eliminação

Valor de “Cloro livre” oscila 
fortemente

Instabilidade do valor de pH Verifique a medição do valor de pH

A célula de medição de cloro 
apresenta um valor demasiado 
elevado comparando com a 
medição DPD 1

Pode surgir na utilização de “Agentes clarificantes de 
água”. Alguns destes agentes contêm ligações de 
cloro/oxigénio, as quais juntamente com o cloro se 
transformam em dióxido de cloro, falsificando o sinal 
de medição e obtendo assim valores mais elevados

Não adicione agentes desta natureza, podendo ser 
necessária uma mudança da água

Utilização de “cloro orgânico”

No caso de utilização de produtos de cloro orgânicos, 
verifica-se um aumento de ácido cianúrico na água de 
piscinas. O método DPD 1 apresenta valores de cloro 
demasiado elevados, não sendo possível adaptar a 
célula de medição aos mesmos

Substitua toda a água e utilize outros produtos químicos 
para a desinfeção 

Tab. 18:  Eliminação de avarias na célula de medição de desinfeção

No caso de avarias no regulador TOPAX, consulte o manual de instruções independente.
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13 Nota relativamente à conformidade UE

A estação de medição de água EASYPRO não está abrangida pelo âmbito 
de aplicação da diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE.

A estação de medição de água EASYPRO está abrangida pelo âmbito de 
aplicação da diretiva relativa aos equipamentos sob pressão 2014/68/UE.

Os valores mencionados a seguir não excedem os valores limite de 
acordo com o n.º 1 do artigo 4.º. Este é o motivo pelo qual a estação de 
medição de água EASYPRO é dimensionada e fabricada em conformida-
de com as boas práticas de engenharia aplicáveis. De acordo com o n.º 3 
do artigo 4.º, a EASYPRO não pode estar identificada com uma marcação 
CE enquanto equipamento sob pressão, não podendo ser emitida uma 
declaração de conformidade UE.

Designação do aparelho:  Estação de medição de água

Modelo:   EASYPRO

Nível de pressão:  PN6

Diâmetro nominal:  <DN20

Temperatura máxima: 45 °C

Meio:   Água (H2O)

A estação de medição de água EASYPRO satisfaz todos os requisitos da 
diretiva relativa aos equipamentos sob pressão 2014/68/UE.

O regulador eletrónico montado na estação de medição de água 
EASYPRO está identificado com uma marcação CE e possui uma 
declaração de conformidade UE própria.

Fabricante e comerciante da estação de medição de água EASYPRO é a 
empresa:

Lutz-Jesco GmbH / Am Bostelberge 19 / 30900 Wedemark / Germany
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14 Carta de não objeção

Copiar a declaração, colocá-la no exterior da embalagem e enviar 
juntamente com o aparelho!

Carta de não objeção

Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:

Aparelho e modelo:....................................................................... N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................ Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar

Designação:.................................................................................. Irritante: Sim  Não

Propriedades: ............................................................................... Corrosivo: Sim  Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias 
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.

Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.

Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com 
as prescrições legais.

Empresa / endereço:..................................................................... Telefone: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ............................................................................... Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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15 Pedido de aplicação da garantia

Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!

No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia 
totalmente preenchido.

Remetente

Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................

Endereço: ...................................................................................................................................................................................................

Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................

N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................

Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................

Capacidade nominal /pressão nominal: .......................................................................................................................................................

Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................

Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.): ...................................................................................................................................

É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do compri-
mento e da altura.
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