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1 Aanwijzingen voor de lezer
Deze bedieningshandleiding bevat informatie en voorschriften voor het 
veilig en toepassingsgericht gebruiken van de meetwaterbord 
Meetwaterborden EASYPRO SMART.

Let op de volgende basis gegevens:

n	Lees het bedieningsvoorschrift voor het in gebruik nemen van het ap-
paraat volledig door.

n	Zorg ervoor dat iedereen die met of aan het apparaat werkt, ook het 
bedieningsvoorschrift gelezen heeft en de aanwijzingen opvolgt.

n	Sla het bedieningsvoorschrift gedurende de levensduur van het appa-
raat op.

n	Geef het bedieningsvoorschrift aan iedere volgende bezitter van het 
apparaat door.

1.1  Algemene gelijke behandeling
In deze bedieningsvoorschrift wordt alles gericht geschreven naar de ge-
bruiker en/of operator van de pomp, mannelijk of vrouwelijk. De tekst 
wordt neutraal weergegeven. Dit dient ervoor om de teksten leesbaar te 
houden. Mannen en vrouwen worden altijd in de gelijke vorm aangespro-
ken. We vragen om begrip hiervoor.

1.2  Uitleg van de signaalwoorden
In deze bedieningsvoorschrift worden verschillende signaalwoorden in 
combinatie met waarschuwingstekens gebruikt. Signaalwoorden verdui-
delijken de zwaarte van de mogelijke verwondingen bij negeren van het 
gevaar:

Signaalwoord Betekenis

GEVAAR
Betekent een onmiddellijk dreigend gevaar. Bij 
het niet opvolgen van de aanwijzingen dreigt 
dood of zware verwonding.

WAARSCHU-
WING

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het 
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen zware 
verwondingen of dood volgen.

VOORZICHTIG

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het 
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen lichte 
verwondingen of schade aan producten het 
gevolg zijn.

AANWIJZING
Is een veiligheidsaanwijzing welke bij het niet 
opvolgen ervan gevaar voor de machine, het 
apparaat en het functioneren ervan oplevert.

Tab. 1:  Uitleg van de signaalwoorden

1.3  Uitleg van de waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens symboliseren de aard en bron van een dreigend 
gevaar:

Waarschuwings-
teken Soort gevaar

Algemeen gevaar

Gevaar door elektrische spanning

Gevaar door giftige stoffen

Gevaar van schade aan machine of beïnvloeden 
van de functie

Tab. 2:  Uitleg van waarschuwingstekens

1.4  Herkenning van de waarschuwingstekens

Waarschuwingstekens moeten behulpzaam zijn om gevaar te herkennen 
en nadelige gevolgen te vermijden.

Zo wordt een waarschuwingsteken herkend:

Waarschuwings- 
teken

Signaalwoord

Beschrijving van het gevaar.
Consequenties bij het niet opvolgen.

ð	De pijl kenmerkt een voorzorgsmaatregel die in acht genomen moet 
worden om het gevaar af te wenden.

1.5  Herkenning van de behandeling van de instructies
Zo worden handelingsacties gekenmerkt:

ü	Een actie van handelen moet nageleefd worden voordat met de han-
delingsstappen begonnen mag worden.

@	Een bedrijfsmiddel zoals bijv. gereedschap of hulpstof, welke 
benodigd is om de behandelings-aanwijzing door te voeren.

Zo worden handelingsaanwijzingen gekenmerkt:

è	Enkele handelingsstap waarna geen andere stappen volgen.

1. Eerste handelingsstap in een te volgen handeling.

2. Tweede handelingsstap in een te volgen handeling.
4	Resultaat van de gevolgde handelingsstappen.

ü	De handeling is afgesloten, het doel is bereikt.
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2 Veiligheid
2.1  Algemene waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten behulpzaam zijn risico's uit te slui-
ten welke tijdens de omgang met het apparaat kunnen ontstaan. De ac-
ties voor afwending van het gevaar gelden altijd, onafhankelijk van con-
crete maatregelen.

Veiligheidsaanwijzingen die voor gevaar waarschuwen en bij specifieke 
activiteiten of situaties gelden, worden weergegeven in de betreffende 
hoofdstukken hierna.

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Fout aangesloten, slecht aangelegde evenals beschadigde kabels kun-
nen verwondingen geven.

ð	Vervang de beschadigde kabel onmiddellijk.

ð	Gebruik geen verlengkabel.

ð	Graaf de kabel niet in.

ð	Bevestig de kabel om beschadiging van andere apparaten te voor-
komen.

WAARSCHUWING

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende 
personele kwalificatie!
Het apparaat mag alleen door voldoende gekwalificeerd personeel 
worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Niet voldoende scho-
ling verhoogd het gevaar op ongevallen.

ð	Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig gekwalifi-
ceerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð	Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie heb-
ben.

AANWIJZING

Gooi het apparaat niet met het huisvuil weg!
Gooi elektrische apparaten niet weg met het huisvuil.

ð	Voer het apparaat en het verpakkingsmateriaal af in overeenstem-
ming met de lokale wet- en regelgeving.

ð	Voer verschillende materialen gescheiden af en recycle ze.

2.2  Gevaren door het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften

De niet-nakoming van de veiligheidsaanwijzingen kan zowel een gevaar 
voor personen, als voor het milieu en de pomp/installatie betekenen.

Per geval kan dit concreet betekenen:

n	Verlies van belangrijke functies van het apparaat en de installatie,
n	Het niet uitvoeren van voorgeschreven methodes voor het onderhoud 

en reparaties,
n	gevaar voor personen bij het werken met het product
n	Gevaar voor het milieu door overdosering.

2.3  Veilig werken

Naast de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding kunnen 
nog andere veiligheidsregels gelden. Neem altijd de veiligheidsrelevante 
verordeningen en richtlijnen in acht die gelden op de plaats waar het pro-
duct wordt gebruikt. Neem in het bijzonder de volgende onderwerpen in 
acht:

n	Veiligheidsregels voor het gebruik van stroom en onderdelen die on-
der stroom staan,

n	Veiligheidsregels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen,
n	Voorschriften voor het voorkomen van ongevallen,
n	Veiligheids- en bedrijfsregels,
n	Milieubepalingen,
n	Andere geldende richtlijnen en wetten.

2.4  Personele kwalificaties

Alle werkzaamheden aan of met het apparaat vereisen specifieke kennis 
en vaardigheden van het personeel.

Iedereen die met het apparaat werkt, moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

n	Deelname aan vakgerichte trainingen welke door de exploitant wor-
den aangeboden,

n	Persoonlijk geschikt zijn voor de respectievelijke activiteiten,
n	Toereikend gekwalificeerd zijn voor de te verrichten activiteiten,
n	Volledig op de hoogte zijn van de behandeling van het apparaat,
n	Vertrouwd zijn met de veiligheidsmaatregelen en de functionaliteit,
n	Bekendheid met dit bedieningsvoorschrift, speciaal met de veilig-

heidsaanwijzingen en met de hoofdstukken die voor de activiteit rele-
vant zijn,

n	Vertrouwd zijn met de hieraan ten grondslag liggende voorschriften 
voor arbeidsveiligheid en het voorkomen van ongevallen.

In principe moeten alle personen één van de volgende minimale kwalifi-
caties bezitten:

n	Geschoolde vakkracht die zelfstandige werkzaamheden aan het ap-
paraat kan verrichten,

n	Toereikende instructies om onder toezicht en begeleiding van een ge-
schoolde vakkracht werkzaamheden aan het apparaat uit te voeren.
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2.4.1  Vakpersoneel

Vakpersoneel is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en erva-
ring evenals kennis over de relevante bepalingen in staat om de opgedra-
gen werkzaamheden uit te voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te 
herkennen en te vermeiden.

2.4.2  Elektromonteur

Elektromonteur is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en erva-
ring evenals kennis over de relevante bepalingen en regelgeving in staat 
om de opgedragen werkzaamheden aan elektrische installaties uit te 
voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te vermij-
den.

Het personeel is speciaal opgeleid voor de werkomgeving, waarin de 
werkzaamheden uitgevoerd worden, en kent alle normen en regelgeving.

Er moet voldaan worden aan alle normen, regels en eisen welke lokaal 
gelden ter voorkoming van ongevallen.

2.4.3  Geïnstrueerde personen

De geïnstrueerde personen worden onder toezicht gesteld door de exploi-
tant die deze taken overdraagt en mogelijke gevaren bij onvakkundig 
handelen verduidelijkt.

De geïnstrueerde persoon heeft aan alle vakgerichte trainingen deelge-
nomen die door de exploitant zijn aangeboden.

2.4.4  Activiteiten van het personeel

De hierna volgende tabel kan gebruikt worden om aan te geven welk per-
soneel toewijzing krijgt voor de desbetreffende activiteiten. Alleen perso-
nen die over de geschikte kwalificaties beschikken, mogen deze activitei-
ten uitvoeren!

Kwalificatie Activiteiten

Vakpersoneel n	Hydraulisch systeem installeren
n	Inbedrijfstelling
n	Buiten bedrijfstelling
n	Storingen verhelpen
n	Onderhoud
n	Afvoer van afval

Elektromonteur n	Elektrisch systeem installeren
n	Elektrische storingen oplossen

Geïnstrueerde 
personen

n	Bediening
n	Opslag
n	Transport

Tab. 3:  Activiteiten van het personeel
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3 Doelmatig gebruik

3.1  Aanwijzing voor productaansprakelijkheid

Door het niet doelmatig gebruiken van het apparaat kan het functioneren 
en de voorziene bescherming geschaad worden. Dit heeft verlies van alle 
aansprakelijkheid op vorderingen tot gevolg!

Let op dat in de volgende gevallen de aansprakelijkheid op de bediener/
gebruiker overgaat:

n	Als het meetwaterbord niet conform deze bedieningshandleiding 
wordt gebruikt, vooral met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften, 
de instructies en het hoofdstuk Doelmatig gebruik.

n	De informatie voor inzet- en omgevingsvoorschriften (zie hoofdstuk 7 
„Installatie” op pagina 16) worden niet aangehouden.

n	Het apparaat wordt door personen gebruikt die niet voldoende voor de 
desbetreffende taak gekwalificeerd zijn.

n	Aan het apparaat worden ongeauthoriseerde veranderingen aange-
bracht.

3.2  Toepassingsdoel

Het meetwaterbord EASYPRO SMART is uitsluitend bedoeld voor meet- 
en controletaken tijdens de behandeling van zwemwater in niet conform 
DIN 19643 geëxploiteerde zwembaden en whirlpools. De betrouwbaar-
heid van het geleverde product is alleen bij doelmatig gebruik gegaran-
deerd.

Alle aanwijzingen die deze toepassing tegenspreken, zijn ontoelaatbaar 
en hebben verlies op garantie tot gevolg.

De regelaar op het meetwaterbord bewaakt de meetwaarden bij de wa-
terzuivering en stuurt de doseersystemen die voor de waterzuivering zijn 
aangesloten aan. De regelaar zorgt op deze manier voor constante water-
waarden in verschillende toepassingen en kan universeel worden ge-
bruikt. Een van de hoofdtoepassingen is het behouden van de waterkwa-
liteit in zwembaden door de meting van onder andere de chloorwaarde, 
de pH-waarde, de redoxwaarde, het totale chloor en de geleidbaarheid en 
aansturing van voorgeïnstalleerde slangenpompen.

3.3  Voorspelbare foutieve toepassingen

Hierna vindt u informatie over welke toepassingen van het apparaat niet 
doelmatig zijn. Dit hoofdstuk zal het mogelijk maken om bedieningsfou-
ten al in het beginstadium als zodanig te herkennen en te vermijden.

De te voorziene foutieve toepassingen zijn toegewezen in de volgende 
stadia waarin ze verkeren:

3.3.1  Foute montage

n	Aansluiting van de voedingsspanning zonder aarding.
n	Niet beveiligde netspanning of netspanning die niet overeenkomstig 

de norm is.
n	Scheiding van de voedingsspanning is niet resp. niet gemakkelijk ge-

noeg uit te voeren.
n	Foute aansluitleidingen voor netspanning.
n	Sensoren en actuatoren op de verkeerde klemmen aangesloten of 

verkeerd geconfigureerd.
n	Verwijderde aardleiding.

3.3.2  Foute ingebruikname

n	Inbedrijfstelling met beschadigde of verouderde sensoren.
n	Inbedrijfstelling zonder het nemen van alle veiligheidsmaatregelen, 

het aansluiten van alle bevestigingen enzovoort.

3.3.3  Foute bediening

n	Beschermingsinrichting functioneert niet naar behoren of wordt gere-
duceerd.

n	Zelf uitgevoerde ombouw van de regelaar.
n	Negeren van alarm- of foutmeldingen.
n	Verhelpen van alarm- of foutmeldingen door niet voldoende gekwalifi-

ceerd personeel.
n	Overbruggen van de externe zekering.
n	Bediening bemoeilijkt door onvoldoende verlichting of slechte toe-

gang tot het apparaat.
n	Bediening niet mogelijk door vuil en slecht leesbaar display.

3.3.4  Foutief onderhoud

n	Het uitvoeren van onderhoud terwijl de pomp in bedrijf is.
n	Geen toereikende en regelmatige controle op goed functioneren.
n	Geen vervanging van beschadigde onderdelen of kabels.
n	Geen bescherming tegen terug inschakelen tijdens onderhoudswerk-

zaamheden.
n	Gebruik van verkeerde reserveonderdelen.
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4 Voor de ingebruikname

4.1  Leveringsomvang

Controleer voordat u met de installatie begint de levering zorgvuldig op 
volledigheid en op eventuele transportschade. Meld u bij vragen m.b.t. de 
levering c.q. bij transportschade onmiddellijk bij de leverancier c.q. het 
transportbedrijf.

Stel geen defecte apparaten in bedrijf.

De EASYPRO SMART wordt geleverd met de volgende onderdelen:

n	Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
n	Temperatuursensor (naargelang van uitvoering)
n	0 – 2 slangenpompen (naargelang van uitvoering)
n	Chloormeetcel (naargelang van uitvoering)
n	Wandconsole
n	Bevestigingsmateriaal
n	3 aansluitingen met kogelkraan
n	0 – 2 zuigleidingen (naargelang van uitvoering)
n	0 – 2 injectiestukken (naargelang van uitvoering)
n	1 - 2 x 5 m slangdrukleiding (naargelang van uitvoering)
n	10 m meetwaterslang
n	2 monsterwateraansluitingen met G1/4 buiten
n	Redoxmeetelektrode (naargelang van uitvoering)
n	pH-meetelektrode (naargelang van uitvoering)
n	Bufferoplossingen voor de meegeleverde pH-meetelektrode (pH 6,8 

en pH 9,27) en redoxmeetelektrode (465 mV)
n	Set van labels voor het markeren van het waterbemonsteringsstation
n	Waarschuwingsbord 'Chloorbleekloog ...' (afhankelijk van uitvoering)
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5 Productbeschrijving
Het meetwaterbord EASYPRO SMART is een nauwkeurig hulpmiddel om 
de hygiëne-hulpparameters van het badwater constant op peil te houden.

De EASYPRO SMART onderscheidt zich door een zeer compacte uitvoe-
ring en een zeer eenvoudige bediening. De grondplaat bevat boorgaten 
voor de waterleidingen en de sensorbevestigingen. Daardoor worden lei-
dingen en armaturen aan de buitenkant overbodig.

Op en in de plaat van het meetwaterbord EASYPRO SMART bevinden 
zich alle componenten die voor de gecontroleerde en optimale desinfec-
tie van het badwater nodig zijn.

Dat zijn onder andere:

n	Meerdere sensoren voor het meten van de waterwaarden
n	Kleppen, kranen en aansluitingen
n	Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
n	Pompen voor de levering van chemicaliën

Afb. 1:  Meetwaterbord EASYPRO SMART

Pos. Functies

1 Meetwaterbord EASYPRO SMART

2 Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

3 Sensor geleidendheid (naargelang van uitvoering)

4 pH-meetelektrode (naargelang van uitvoering)

5 Redoxmeetelektrode (naargelang van uitvoering)

6 Temperatuursensor

7 Sensor vrij chloor CS120 (naargelang von uitvoering)

8 Doorstroombewaking

9 Meetwatertoevoer met afsluitkraan

10 Meetwaterafvoer met afsluitkraan

11 Meetwater-aftappunt voor watermonsters

12 Slangenpomp voor desinfectiemiddel (afhankelijk van uitvoering)

13
Slangenpomp voor pH-correctiemiddel (afhankelijk van 
uitvoering)

14 Verstelling naaldventiel

Tab. 4:  Positienummers meetwaterbord EASYPRO SMART

42420001_3
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5.1  Afmetingen

Alle maten in mm 

5.1.1  EASYPRO SMART CP, CPL

Afb. 2:   EASYPRO SMART CP, CPL (met slangpompen en chloormeetcel)

5.1.2   EASYPRO SMART RP 

Alle maten in mm

Afb. 3:  EASYPRO SMART CP (met slangpompen zonder chloormeetcel)

42800001_2

Maßbild EASYPRO SMART 242800001_2

Maßbild EASYPRO SMART 2
42800001_2

Maßbild EASYPRO SMART 2
42800001_2

Maßbild EASYPRO SMART 2

162454

385

46
5

167

46
5

385

454 162

167
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5.2  Werkingsschema

Afb. 4:  werkingsschema van een tweekanaals regelaar

Kolom Veld Beschrijving

Sensoren

1. Vrij chloor

2. Stoorgrootte

3. pH

1. Meting van het vrije chloor

2. De stoorgrootte is een variabel debiet waar rekening mee kan worden gehouden

3. Meting van de pH-waarde 

Ingangsmodule

1. Stroommodule

2. Digitaal 1

3. Virtueel 1

4. pH-, redoxmodule

1. Module voor signalen van 4 – 20 mA en sensoren met voeding van 24 V

2. Digitale ingang om een functie extern aan te sturen (hier: externe stop)

3. Berekende parameter (hier: werkzaam chloor)

4. module voor pH- en redoxmeetelektroden

Regeling
1. Regelaar 1

2. Regelaar 2

1. Regeling van het vrije chloor incl. pH/temperatuurcompensatie en stoorgrootte

2. Regeling van de pH-waarde incl. temperatuurcompensatie

Uitgangsmodule
1. Module 1

2. Module 2

1. Module in slot 1 voor het aansluiten van een actuator (hier: slangenpomp)

2. Module in slot 2 voor het aansluiten van een actuator (hier: slangenpomp)

Tab. 5:  Uitleg werkingsschema van een tweekanaals regelaar

Sensoren Ingangsmodule Regeling Uitgangsmodule Actuatoren

vrij chloor

Stoorgroot-
te

On/off

pH

Stroommodule

Digitaal 1

Virtueel 1
(werkzaam chloor)

pH-, 
redoxmodule

Regelaar 1 Module 1
pH/

temp.
Stoor-
grootte

Functies
(externe stop)

Regelaar 2temp. Module 2

Compensatie

Compensatie
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5.2.1  Werking van het apparaat

Het stationaire apparaat meet de waterwaarden met behulp van senso-
ren. Door actuatoren zoals doseerpompen aan te sturen, worden de wa-
terwaarden op de gewenste waarde ingesteld.

5.2.2  Hoofdweergave

Als het apparaat wordt gestart of er vij f minuten niets wordt ingevoerd, 
verschij nt de hoofdweergave. De hoofdweergave van het apparaat toont 
de actuele meetwaarden van maximaal vier sensoren en meer informatie.

Afb. 5:  hoofdweergave met drie sensoren

Pos. Functies

1 Aanmelden/wachtwoordinstellingen

2 Datum/tij d

3 Meetwaarden

4 Hoofdmenu

5 Bestandsbrowser

6 Statusregel voor meldingen

Tab. 6:  Positienummers hofdweergave met drie sensoren

5.3  Typeschild meetwaterbord EASYPRO SMART

Op het apparaat zij n aanwij zingen aangebracht die betrekking hebben op 
de veiligheid of het functioneren van het product. Deze moeten geduren-
de de levensduur van het product leesbaar gehouden worden.

Afb. 6:  Typeschild meetwaterbord EASYPRO SMART

Pos. Betekenis

1 Productbenaming

2 Specifi caties

3 WEEE-Kenmerken

4 Serienummer

5 Artikelnummer

6 Bouwmaand/Bouwjaar

Tab. 7:  Positienummers typeschild meetwaterbord EASYPRO SMART

5.4  Typeschild meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Aan de meerkanaalsregelaar TOPAX® MC zij n ook aanwij zingen aange-
bracht die betrekking hebben op de veiligheid of het functioneren van het 
product. Deze moeten gedurende de levensduur van het product leesbaar 
gehouden worden.

Afb. 7:  Typeschild meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Pos. Betekenis

1 Productbenaming

2 Technische specifi catie

3
Teken van de conformiteit met van toepassing zij nde 
Europese richtlij nen

4 WEEE-Kenmerken

5 Serienummer

6 Artikelnummer

7 Bouwmaand/Bouwjaar

Tab. 8:  Positienummers typeschild productoverzicht meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

6

21

4 5

3

6

5

4

2

1

3

7

6

5

2

1

3

4
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6 Technische gegevens

6.1  Meetwaterborden EASYPRO SMART

EASYPRO SMART CP RP CPL
Afmetingen grondplaat met aanbouwdelen  
(b x h x d) 

mm ca. 454 x 465 x 167

Benodigd meetwater l/uur ca. 45

Toevoer en afvoer van meetwater mm Afsluitkraan met slangsnelkoppeling 6/8

Drukweerstand bar max. 3

Drukverlies in meetwaterbord bar ca. 0,3

Elektrische voeding 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Vermogen W max. 20

Analoge uitgang voor telecommunicatie 4 x 0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω

Ingang stoorgrootte mA 0/4 – 20

Interfaces ethernet TCP/IP of RS485 Modbus RTU (optioneel)

Beschermingsklasse IP 65 (elektronische regelaar)

Omgevingstemperatuur °C -5 tot +45, geen direct zonlicht

Regelkarakteristiek
P-, PI-, PID- of PD-gedrag, regelrichting naar keuze met het meten van de stoorgrootten, 

naar keuze met regeling in twee richtingen

Meetingangen (afhankelijk van uitvoering)
Aantal meetingangen 2a 3b

Vrij chloor Chlooroverschot-meetcel CS120 mg/l 0 – 15c - 0 – 10c

pH-waarde pH-meetelektrode pH 2 – 12d of 0 – 14d

Redox-waarde Redoxmeetelektrode mV - 0 – 1000 -

Geleidbaarheid
Conductieve geleidbaarheidscel 
(k=1)

mS/cm - 0 – 20e of 0 – 100e 

Temperatuur Pt100 °C 5 – 45

Uitgangsmodule (naargelang van uitvoering)
Aantal uitgangsmodule max. 4

Actuator relais
2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)

kΩ Terugkoppeling van potentiometer: 1 – 10

Actuator 20 mA
Continue uitgang van 0/4 – 20

Servomotor met terugkoppeling van 20 mA

Relais 2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)

Relais High Current 2 x 230 V AC, 8 A (weerstandsbelasting)

Optocoupler 2 x 80 V DC, 5 mA

Tab. 9:  Technische gegevens meetwaterbord EASYPRO SMART
a) Er kan verder een temperatuursensor worden aangesloten. 
b) Er kunnen verder tot twee temperatuursensoren worden aangesloten.
c) Afhankelijk van de steilheid van de meetcel.
d) Afhankelijk van de meetelektrode.
e) Afhankelijk van de configuratie, komt dit overeen met 0 - 5 % zoutgehalte.
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6.2  Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
TOPAX® MC
Afmetingen behuizing (b x h x d) mm 302 x 240 x 107

Elektrische voeding 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Vermogen W max. 20

Analoge uitgang voor telecommunicatie 4 x 0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω

Ingang stoorgrootte mA 0/4 – 20

Interfaces ethernet TCP/IP of RS485 Modbus RTU (optioneel)

Beschermingsklasse IP65

Omgevingstemperatuur °C -5 tot +45, geen direct zonlicht

Regelkarakteristiek
P-, PI-, PID- of PD-gedrag,  

regelrichting naar keuze met het meten van de stoorgrootten,
Regelrichting in twee richtingen naar keuze

Tab. 10:  Technische gegevens meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

6.3  Meetingangen meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Alle meetingangen bestaan uit een ingang voor de temperatuurmeting met Pt100 en een tweede ingang voor het meten van nog een waterparameter. 
Bij enkele meetingangen kan deze ingang meerdere parameters meten.

Meetingangen (afhankelijk van uitvoering)
Aantal meetingangen max. 4

Vrij chloor

Amperometrische 3-elektroden-meetcel  
met potentiostaat (DMZ3.1)

mg/l 0 – 15 (afhankelijk van de steilheid van de meetcel)

Chlooroverschot-meetcel CS120 mg/l 0 – 10 (afhankelijk van de steilheid van de meetcel)

Membraanbedekte meetcel mg/l 0 - 10 (afhankelijk van de meetcel)

Chloordioxide

Amperometrische 3-elektroden-meetcel  
met potentiostaat (DMZ3.1)

mg/l 0 – 15 (afhankelijk van de steilheid van de meetcel)

Chlooroverschot-meetcel CS120 mg/l 0 – 10 (afhankelijk van de steilheid van de meetcel)

Membraanbedekte meetcel mg/l 0 - 2 (afhankelijk van de meetcel)

Totaal chloor Membraanbedekte meetcel mg/l 0 - 10 (afhankelijk van de meetcel)

pH-waarde pH-meetelektrode pH 0 – 14 (afhankelijk van de meetelektroden)

Redox-waarde Redoxmeetelektrode mV 0 – 1000 (afhankelijk van de meetelektroden)

Geleidbaarheid
Conductieve geleidbaarheidscel incl. tem-
peratuursensor PT100 K=1

mS/cm 0 – 20, 0 – 100

Temperatuur Pt100 °C -10 tot +90

Tab. 11:  Meetingangen meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

6.4  Uitgangsmodule meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Uitgangsmodule (naargelang van uitvoering) 

Actuator relais
2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)

kΩ Terugkoppeling van potentiometer: 1 – 10

Actuator 20 mA
Continue uitgang van 0/4 – 20

Servomotor met terugkoppeling van 20 mA

Relais 2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)

Optocoupler 2 x 80 V DC, 5 mA
Tab. 12:  Uitgangsmodule meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
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6.5  Slangenpomp

Slangenpomp
Capaciteit l/uur 2,8

Nauwkeurigheid % ±10

max. druk bar 1,5

max. zuighoogte mbar 300

Toerental 30 / min

Spanning 230 V 50 Hz

Beschermingsklasse IP65

Vermogen W max. 5

Omgevingstemperatuur °C 5 – 40

Vloeistoftemperatuur °C 5 – 50

Afmetingen (b x h x d) mm 106x157x112

Gewicht g ca. 750

vloeistofzijdige aansluiting voor PE of PVC slang 4/6 mm

Netspanning 1,9 m voedingskabel met schuko stekker

Materialen in mediacontact

Pompslang NORPRENE®, NORPRENE® is een geregistreerd handelsmerk 
van Saint-Gobain Performance-Plastics.

Slangdrager ASA
Tab. 13:  Technische gegevens slangenpomp
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7 Installatie

7.1  Principes

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Boormachine met 8 mm boormachine voor metselwerk

@	Steeksleutel set met 10  –  27 mm

@	Geschikt snijgereedschap

@	Platte en kruiskopschroevendraaiers

@	Inbussleutel 3 en 4 mm

@	PTFE-tape, afdichtingsmateriaal voor injectiestuk

7.2  Wandmontage

Houd bij het kiezen van de installatieplaats rekening met de volgende cri-
teria:

n	Het montageoppervlak is vlak.
n	Meetwaterbord zwaait naar links open.
n	De montagehoogte moet zo worden gekozen dat de bediener de sen-

soren goed op de bovenkant van het bord kan monteren. Het display 
van de regelaar moet zich ongeveer op ooghoogte van de bediener 
bevinden.

n	Boven het bord moet voor toegang tot de glaselektroden minimaal 25 
cm vrije ruimte zijn.

n	Onder het meetwaterbord is minimaal twintig centimeter vrije ruimte 
nodig om slangen te leggen.

n	Onder het meetwaterbord bevinden zich geen onderdelen die gevoe-
lig zijn voor vocht.

n	Er moet een stopcontact van het type CEE 7/4 voor vochtige ruimtes 
met onafgebroken stroom op maximaal 1,5 m afstand ter beschikking 
staan.

n	Alle slangen en kabels moeten zo worden gelegd dat ze niet knikken.
n	Er mag geen slangleiding worden gebruikt die langer is dan 5 m.
n	Vermijd direct zonlicht of warmtestraling.

Schroef de wandhouder van het meetwaterbord af en monteer hem aan 
de wand. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor metselwerk. De 
linkerkant van de wandhouder moet met de waterpas loodrecht worden 
uitgelijnd. Hang het meetwaterbord na de montage weer in de wandhou-
der en bevestig de scharnieren.

7.3  Aansluiting op het badwatercircuit

In een typische installatie pompt een circulatiepomp het badwater door 
een filter. Na toevoeging van het desinfectiemiddel en pH-correctiemiddel 
(meestal pH-verlager) stroomt het water via de inlaatsproeiers weer in 
het bad. In dit systeem wordt het meetwaterbord geïntegreerd. 

i Het water moet constant blijven stromen om de waterkwaliteit 
goed te meten en te regelen. Als het debiet vaak verandert en 
de waterstroom vaak wordt onderbroken, heeft dit een nega-
tieve invloed op het regelen van de waterkwaliteit en zo ook 
op de waterkwaliteit zelf.

Let op

Verhoogd gevaar voor ongevallen door vrijkomende 
chemicaliën!
De circulatiepomp moet worden uitgeschakeld voordat werkzaamhe-
den aan het leidingwerk worden uitgevoerd, zodat er geen chemicaliën 
vrijkomen.

ð	Schakel vóór werkzaamheden aan het leidingwerk de circulatie-
pomp uit.

ð	Sluit de kleppen voor en achter de installatieplaats.

ð	Beveilig het hele systeem tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

Afb. 8:  werkingsschema van een zwembadwatercircuit met overloopgoot

Pos. Functies

1 Zwembad

2 Buffertank

3 Circulatiepomp

4 Filter

5 Meetwater-aftappunt

6 Meetwater-terugstroompunt

7 Injectiestukken en pH-correctiemidddel

8 Meetwaterfilter

Tab. 14:  positienummers werkingsschema van een zwembadwatercircuit met overloopgoot

6

5

2

1

3

4

7

8
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Het meetwater wordt bij zwembaden met buffertank direct uit het zwem-
bad op circa 20 cm onder het wateroppervlak en bij zwembaden zonder 
buffertank tussen de circulatiepomp en het filter afgetapt. De injectie-
stukken voor desinfectiemiddel en pH-correctiemiddel worden in de lei-
ding tussen de filterinstallatie en de watertoevoer gemonteerd. Als er 
voor de desinfectie een debiet-chloorelektrolyse wordt gebruikt, moet het 
zuurte-injectiestuk vóór de elektrolysecel worden gemonteerd. 

7.3.1  Meetwatertoevoer inrichten
Een passende slang en aansluitingen voor het leidingwerk zijn meegele-
verd. De inschroefaansluitingen zijn met teflontape afgedicht. De slang 
moet zonder knikken worden gelegd.

Slang aansluiten:

1. Snijd de slang met een scherp mes in een rechte hoek af.

2. Schuif de wartelmoer over de slang.

3. Duw de slang op de kegel van de aansluiting.

4. Draai de wartelmoer handvast aan.

i Het is voor latere onderhoudswerkzaamheden handig als op 
alle lokale aansluitpunten afsluitkranen worden geïnstalleerd.

Als er grove deeltjes in het meetwater kunnen zitten, moet er 
een meetwaterfilter worden geïnstalleerd.

7.3.2  Meetwaterdebiet instellen

Afb. 9:  Instellen

Zet alle kleppen van de meetwaterleiding in de positie 100% open. Als er 
een filterpomp wordt gebruikt, wordt het debiet met een schroevendraai-
er op het naaldventiel ingesteld (zie afbeelding 9 hierboven).

1. Sluit de klep helemaal.
4	Op de regelaar staat 'te weinig meetwater'.

2. Open het ventiel langzaam (linksom) tot de tekst 'te weinig meetwa-
ter' verdwijnt.

3. Duw ter controle op de toevoerkogelkraan. 
4	De tekst 'te weinig meetwater' verschijnt als de kogelkraan is dicht-

gedraaid en verdwijnt weer als de kraan wordt opengedraaid. 

Bij meetwaterborden met chloormeetcellen is het juiste meetwaterdebiet 
ingesteld als de glaskogels in de meetcel voor het reinigen van de elek-
troden het hoogste punt van de meetcel zonder problemen bereiken.

i Het naaldventiel dient alleen om het debiet af te stellen. Voor 
het afstellen van het water moeten de kogelkranen worden 
gebruikt.

De tekst 'te weinig meetwater' reageert met een vertraging 
van maximaal 1 s.

7.4  Sensoren monteren en kalibreren

Van de gekozen uitvoering hangt af met welke sensoren het meetwater-
bord is uitgerust. Het gebruik van alle optioneel verkrijgbare sensoren is 
beschreven. De montageplaatsen worden met stickers aangeduid. Ge-
bruik daarvoor de set meertalige stickers. Met de afbeelding op de stic-
kers wordt de betreffende plaats voor de stickers aangegeven.

Afb. 10:  Sensoren monteren

Pos. Functies

1 pH-meetelektrode (naargelang van uitvoering)

2 Redoxmeetelektrode (naargelang van uitvoering)

3 Sensor vrij chloor (naargelang von uitvoering)

4 Temperatuursensor 

5 Chlooroverschot-meetcel (CS120)

Tab. 15:  positienummers sensoren monteren

4

5

1 2 3
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7.4.1  pH- en redoxmeetelektroden, geleidbaarheidscel

De pH- en redoxmeetelektroden zijn met een elektrolyt gevuld en moeten 
altijd vochtig worden gehouden. Daarom mogen ze alleen worden inge-
bouwd als het meetwaterbord al met water is gevuld. Vóór de montage 
moet de afdekkap van de elektrode worden verwijderd. Conductieve ge-
leidbaarheidsmeetcellen mogen droog worden verkocht en opgeslagen.

7.4.1.1  Montage

De kogelkranen bij de ingang en uitgang van het meetwaterbord worden 
voor de montage van de meetelektroden dichtgedraaid en de meetelek-
troden worden boven in het meetwaterbord geschroefd. De meetelektro-
den worden met de O-ring afgedicht. Het is meestal voldoende om de 
O-ring met de hand vast te draaien.

i Kristalvorming bij of in de meetelektrode is geen fout. De kris-
tallen lossen tijdens gebruik weer op.

De meetkabels met stekkers voor de meetelektroden zijn in de fabriek op 
de regelaar aangesloten en in de buurt van de stekker voor de meetelek-
troden van het opschrift 'pH' of 'redox' voorzien.

i De connector moet altijd droog worden gehouden. Anders kan 
de meetwaarde veel afwijken.

7.4.1.2  Afstellen

De meetelektroden moeten vóór het afstellen circa 1 uur met badwater 
worden gebruikt. Daarvoor moeten de kogelkranen bij de ingang en uit-
gang van het meetwaterbord worden dichtgedraaid.

i Daarbij wordt de kabel niet van de meetelektroden losge-
maakt. Door de connector kan tussen de meetelektroden en 
de kabel een draaiende beweging worden gemaakt.

7.4.2  Chloormeetcel

De chloormeetcel bevindt zich direct bij de wateringang rechtsonder op 
het meetwaterbord. De meetcel is in de fabriek gemonteerd en aangeslo-
ten. In de chloormeetcel zorgen kogels die door het stromende water 
worden bewogen ervoor dat de elektroden voortdurend worden gerei-
nigd.

7.4.2.1  Afstellen

Vóór het kalibreren van de chloormeetcel moet het meetwater minstens 1 
uur hebben gestroomd. Voor de kalibratie is een fotometer of meetinstru-
ment volgens de DPD-methode nodig. 

De chloormeetcel kan pas worden gekalibreerd als er al desinfectiemid-
del in de zwembadcircuit is gedoseerd. Voer de desinfectie daarom zo 
lang in handbediening uit tot er een uitslag van de chloormeting ver-
schijnt. Stop dan met handmatig doseren en kalibreer de chloormeetcel.

De kalibratie is in deze handleiding (zie hoofdstuk 9.6.3 „Chloorover-
schot-meetcel CS120” op pagina 36) uitvoerig beschreven. De kogel-
kraan bij de ingang van het meetwaterbord wordt voor de nulpuntskali-
bratie dichtgedraaid. Verstel de klep niet om het debiet aan te passen. 
Voor de vergelijkende DPD-meting wordt er direct bij het meetwaterbord 
een watermonster genomen. Spoel de kogelkraan vóór het nemen van 
het monster goed met meetwater.

De kalibratie van de chloormeetcel moet na uiterlijk 24 uur worden her-
haald. In deze tijd hebben de meetelektroden zich aan de bedrijfsomstan-
digheden aangepast.

i De werking van het chloor is sterk afhankelijk van de 
pH-waarde. Daarom mag de chloormeetcel pas worden geka-
libreerd als de pH-Waarde stabiel is en gelijk is aan de ge-
wenste waarde.

7.4.3  Temperatuursensor

De temperatuursensor is in de fabriek gemonteerd en aangesloten.

7.5  Principes

Zorg ervoor dat de installatieplaats aan de volgende voorwaarden vol-
doet:

n	Het display moet goed bereikbaar en zichtbaar zijn.
n	Houd onder het apparaat minstens 20 cm ruimte vrij om kabels te leg-

gen. U moet de kabels zonder knikken en beschadigingen kunnen 
leggen.

n	Verschillende kabels (bijvoorbeeld voedingskabels, gegevenskabels 
en gevoelige kabels voor meetdoeleinden) moet altijd afzonderlijk 
worden gelegd. De verschillende kabels mogen elkaar daarbij alleen 
in een hoek van 90° kruisen om verkeerde metingen te voorkomen.

n	Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden beïnvloeden 
de signaaloverdracht en kunnen elektrische apparaten verstoren.

n	De toegestane omgevingstemperaturen moeten worden aangehou-
den (zie hoofdstuk 6 „Technische gegevens” op pagina 13).

7.6  Elektrisch installeren

De voeding van het apparaat is via een normale stekker (CEE 7/4) of via 
een schakelkast mogelijk. Voer bij apparaten zonder voorgemonteerde 
stekker (CEE 7/4) de stappen in dit hoofdstuk uit.

Handelingsacties:

ü	Het apparaat is overeenkomstig hoofdstuk 7.2 „Wandmontage” op 
pagina 16 gemonteerd.

ü	Er staat een voeding met 100 − 240 V AC (50/60 Hz) ter beschikking.

ü	De voeding is vóór het begin gedeactiveerd en is beveiligd tegen op-
nieuw inschakelen.

ü	De behuizing is geopend.

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Stekker CEE 7/4

@	Adereindhulzen 0,75 − 2,5 mm²
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GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Als het product niet op de juiste manier wordt geïnstalleerd of onderde-
len van de elektrische installatie beschadigd zijn, kunt u daardoor 
gewond raken.

ð	Zorg ervoor dat werkzaamheden aan de elektrische installatie alle-
en door een elektromonteur worden uitgevoerd.

ð	Zorg ervoor dat werkzaamheden aan de elektrische installatie alle-
en worden uitgevoerd als de installatie niet onder spanning staat.

ð	Zorg ervoor dat de voeding met een aardlekschakelaar is beveiligd.

ð	Vervang beschadigde kabels of onderdelen onmiddellijk.

Voer de volgende stappen uit:

1. Breng de adereindhulzen op de uiteinden van de kabels aan als de 
voedingskabel nog niet van adereindhulzen is voorzien.

2. Open de behuizing van het apparaat.

3. Haal de voedingskabel door een kabelwartel aan de onderkant van 
het apparaat.

4. Draai zo lang aan de wartelmoer van de kabelwartel tot de leiding 
goed in de wartel zit en de wartel als trekontlasting kan dienen. Let 
erop dat de voedingskabel niet te strak is getrokken.

5. Sluit de voeding op de klemmen 44 − 52 aan. Let daarbij op de ver-
deling in aardingskabels (PE), nulleiders  (N) en de fase (L) op de 
printplaat.

Afb. 11:  aangesloten voeding

ü	Elektrisch geïnstalleerd.

i Er zijn maar drie van de negen klemmen nodig om de voeding 
aan te sluiten. U kunt de vrije klemmen gebruiken om meer 
apparaten te voeden. Als u een bord met voorgemonteerde 
slangenpompen heeft, kunnen de vrije klemmen al in gebruik 
zijn. 

De maximale schakelstroom bedraagt maximaal 4 A.
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7.7  Toewijzing van de klemmen

RS485

81 92 3 4 5 6 7 10 11121314151617181920

2930313233343536212223242526272837383940

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

USB

A B

Leduitgangen

Ingang 1

Ingang 2

Ingang 3

Uitgang 1

Uitgang 2

Uitgang 3

Uitgang 4

Ethernet Digitale ingangen

0/4 – 20 mA

Alarmrelais

Spanning

Afb. 12:  overzicht van de aansluitklemmen

Klem Functies Beschrijving

1 – 8 Leduitgangen + Niet gebruikt met EASYPRO 
SMART.9 – 10 Leduitgang GND - Massa voor de leds

11
Ingang stoorgrootte

+
0/4 – 20 mA

12 -

13
Analoge uitgang 1

+

0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω

14 -

15
Analoge uitgang 2

+

16 -

17
Analoge uitgang 3

+

18 -

19
Analoge uitgang 4

+

20 -

21 – 36 Digitale ingangen 1 – 8
+ (oneven ) 
-  (even)

Functie kan worden geconfigureerd

37 – 40 Aansluiting ethernet

41 – 43 Alarmrelais
Klemmen 41 + 42 normally on
Klemmen 42 + 43 normally off

44 – 46

Aansluiting voedingsspanning

Aardingskabel (PE)

47 – 49 Nulleider (N)

50 – 52 Fase (L)

Tab. 16:  Toewijzing van de klemmen
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7.8  Sensoren aansluiten

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Onderdelen die onder spanning staan, kunnen tot de dood leiden.

ð	Ontkoppel de externe stroomvoorziening voordat u het meetwater-
bord of de TOPAX® MC-regelaar opent.

ð	Beveilig het bord tegen opnieuw inschakelen.

Het apparaat kan van maximaal vier ingangsmodules worden voorzien. 
Met elke module kan een waterparameter en ook de temperatuur worden 
gemeten.

Handelingsacties:

ü	De voeding is onderbroken en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

ü	De behuizing is geopend.

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Sensoren

@	Aansluitkabel

Voer de volgende stappen uit:

1. Haal de kabel door een van de kabelwartels aan de onderkant in de 
behuizing.

2. Sluit de aders op het klemmenblok van de ingangsmodule aan. Neem 
daarbij de klemmenschema's in de volgende hoofdstukken in acht.

ü	De sensoren zijn aangesloten.

AANWIJZING

Verkeerde meetresultaten door elektrisch systeem
Als de elektrische leidingen verkeerd zijn geïnstalleerd, kunnen de 
meetresultaten onjuist zijn. Daardoor kan het voorkomen dat de aange-
sloten apparaten niet goed worden aangestuurd.

ð	Leg de aansluitkabel niet evenwijdig aan net- en stuurverbindingen 
en houdt altijd minimaal vijftien centimeter afstand. Leg snijpunten 
van verbindingen in een hoek van negentig graden.

7.8.1  Ingangsprintplaat pH- en redoxmodule

4
3
2
1

Afb. 13:  Ingangsprintplaat pH- en redoxmodule

Klem Functies Sensoren

1 Temperatuuringang Weerstandsthermometer 
TE110/Pt1002 Temperatuuringang

3 - (ader met Ø 1,5 mm) pH-meetelektrode PE110 / 
redox-meetelektrode 
ME1104 + (ader met Ø 2 mm)

Tab. 17:  Toewijzing van de klemmen ingangsprintplaat pH- en redoxmodule

Ø 2

Ø 1,5

Afb. 14:  Kabel van pH- of redox-meetelektrode juist aansluiten

7.8.2  Ingangsprintplaat potentiostaatmodule

4
3
2
1

5
Afb. 15:  Ingangsprintplaat potentiostaatmodule

Klem Functies Sensoren

1 Temperatuuringang Weerstandsthermometer 
TE110/Pt1002 Temperatuuringang

3 Meetelektrode

Drie-elektroden-potentio-
staat

4 Tegenelektrode

5 Referentie-elektrode

Tab. 18:  Toewijzing van de klemmen inangsprintplaat potentiostaat-module

Nulleider

Afscherming
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7.8.3  Ingangsprintplaat stroommodule

Enkele sensoren hebben bedrijfsspanning nodig om te kunnen meten.  
Deze sensoren worden op de stroommodule aangesloten en via deze mo-
dule met 24 volt gevoed.

4
3
2
1

5
Afb. 16:  Ingangsprintplaat stroommodule

Klem Functies Sensoren

1 Temperatuuringang
Weerstandsthermometer 
TE110/Pt1002 Temperatuuringang

3 - - Chlooroverschot-meetcel 
CS120/geleidbaarheidsmeet-
cel

4
+ voor CS120**

- voor 4 − 20 mA Totaalchloormeetcel GCM/
membraanbedekte meetcel 
Cl 4.1/membraanbedekte 
meetcel CD 4 MA*

5 + Uitgang 24 V DC

Tab. 19:  Toewijzing van de klemmen inangsprintplaat stroommodule

* Heeft voedingsmodule van 24 volt nodig

** rood: +; blauw, paars: -

7.8.4  Inangsprintplaat geleidbaarheid conductief

79889_1

Bild BA Eingangsmodul Leitfähigkeit
TOPAX MC Salzgehalt

1
2
3
4

Afb. 17:  Inangsprintplaat geleidbaarheid conductief

Klem Functies Sensoren Aderkleur 
aansluitkabel 
M12-kabel

1 Temperatuuringang

Geleidbaar-
heidsmeetcel 
conductief, k = 
1

Zwart (ZW)

2 Temperatuuringang Blauw (BW)

3 Meetingang 
geleidbaarheid

Bruin (BN)

4 Meetingang 
geleidbaarheid

Wit (WT)

Tab. 20:  Toewijzing van de klemmen inangsprintplaat geleidbaarheid conductief

Dipschake-
laar

0 – 20 mS/cm 0 – 100 mS/cm

1 ON ON

2 ON ON

3 OFF ON

4 OFF ON
Tab. 21:  Keuze meetbereik

7.9  Actuatoren aansluiten

U heeft afhankelijk van de uitvoering van het apparaat meerdere moge-
lijkheden om actuatoren, zoals doseerpompen, aan te sturen.

7.9.1  Alarmrelais

Het alarmrelais op de hoofdprintplaat dient om alarmen door te sturen.

41 42 43

Afb. 18:  Alarmrelais

Klem Functies Beschrijving

41 + 42 normally on
Het relais werkt bij deze 
klemmen als verbreekcon-
tact.

42 + 43 normally off
Het relais werkt bij deze 
klemmen als maakcontact.

Tab. 22:  Toewijzing van de klemme alarmrelais

7.9.2  Uitgangsprintplaat met relais

4
3
2
1

Afb. 19:  uitgangsprintplaat met relais

Klem Functies Beschrijving

1
Relais X.2 Tweede digitale uitgang

2

3
Relais X.1 Eerste digitale uitgang

4

Tab. 23:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat met relais

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp Aan/uit

MEMDOS-doseerpomp Aan/uit

MEMDOS SMART-doseerpomp Aan/uit

Slangpompen Pulslengte

Tab. 24:  Actuatoren en configuratie relais

7.9.3  Uitgangsprintplaat met optocoupler

4
3
2
1

Afb. 20:  Uitgangsprintplaat met optocoupler
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Klem Functies Beschrijving

1 +
Optocoupler X.2 Tweede digitale uitgang

2 -

3 +
Optocoupler X.1 Eerste digitale uitgang

4 -

Tab. 25:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat met optocoupler

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp

PulsfrequentieMEMDOS-doseerpomp

MEMDOS SMART-doseerpomp

Tab. 26:  Actuatoren en configuratie optocoupler

7.9.4  Uitgangsprintplaat met relais High Current

79770_1

Bild BA Ausgangsmodul 2 Relais High Current
für EASYCON/TOPAX MC bis 8A

1
2
3
4

Afb. 21:  Uitgangsprintplaat met relais High Current

Klem Functies Beschrijving

1
Relais X.2

Tweede digitale uitgang
max. 8 A (weerstandsbelas-
ting)2

3
Relais X.1

Eerste digitale uitgang
max. 8 A (weerstandsbelas-
ting)4

Tab. 27:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat met relais

AANWIJZING

Schade aan het apparaat!
De voedingsklemmen op de TOPAX® MC-ingang (klem 44-52) mogen 
met een maximale continue belasting van 6A worden gebruikt.

ð	Voor grotere elektrische belastingen is het noodzakelijk om de relais 
op de printplaten met een aparte kabel aan te sluiten en te zekeren!

7.9.5  Uitgangen testen

U kunt in de handmatige modus testen of een actuator goed is aangeslo-
ten.

Houd vóór een test rekening met de alarmketen en meld dit bij de aange-
sloten punten of onderbreek de alarmketen gedurende de tijd dat de test 
wordt uitgevoerd.

Aangesloten actuatoren testen

Handelingsacties:

ü	De actuatoren zijn volgens de instructies in hoofdstuk 7.9 „Actuato-
ren aansluiten” op pagina 22 aangesloten.

ü	Het deksel op de behuizing van het apparaat is gesloten.

ü	De voeding is aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar 'Handmatige modus' (zie hoofdstuk 9.5 
„Handmatige modus” op pagina 34).

4	U ziet nu alle uitgangen.

2. Druk op de uitgang waar u de actuator op heeft aangesloten en die 
moet worden getest.

3. Voer nu een waarde tussen 0 en 100 % in en controleer of de actua-
tor reageert zoals gewenst.

ü	De actuator is getest.

Analoge uitgangen testen

U kunt ook de toewijzing aan de klemmen 13 tot 20 testen.

Handelingsacties:

ü	Het deksel op de behuizing van het apparaat is gesloten.

ü	De voeding is aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Uitgangen > Analoog.
4	U ziet nu alle analoge uitgangen (klemmen 13 − 20).

2. Druk op 'Testsignaal'.

3. Stel een mA-waarde in.

4. Druk op 'Start'.

ü	De analoge uitgangen zijn getest.

7.10  Digitale ingangen

U kunt tot acht digitale ingangen gebruiken om schakeltoestanden te 
analyseren, als alarmmelding te detecteren en in het logboek te docu-
menteren.

Meer informatie over de instellingen van de digitale ingangen vindt u in 
hoofdstuk 8.2.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 29.

7.11  Digitale ingangen

U kunt tot acht digitale ingangen gebruiken om schakeltoestanden te 
analyseren, als alarmmelding te detecteren en in het logboek te docu-
menteren.

Meer informatie over de instellingen van de digitale ingangen vindt u in 
hoofdstuk 8.2.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 29.
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7.12  RC-contactor voor relais

Let er bij de aansluiting op de relais op dat inductieve belastingen moeten 
worden onderdrukt. Als dat niet mogelijk is, moet het relaiscontact bij het 
klemmenblok van het apparaat met een RC-beveiligingscircuit of sto-
ringsonderdrukker worden beveiligd.

Bij het aansluiten van apparaten met inductieve lasten met meer dan één 
ampère nominale stroom bij een relais kunnen de contacten in het relais 
aan elkaar vastkleven. Het apparaat werkt daardoor ongecontroleerd. Om 
in het geval van kortsluiting in het laststroomcircuit vastkleven te voorko-
men, moeten de inductieve lasten apart op de maximale relaisschakel-
stroom worden ingesteld.

Handelingsacties:

ü	U wilt een inductieve last op het relais klemmen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Schakel het apparaat uit.

2. Klem de storingsonderdrukker evenwijdig aan de inductieve last 
vast.

3. Als punt 2 niet mogelijk is, moet u de storingsonderdrukker evenwij-
dig aan de relaisuitgang vastklemmen.

ü	RC-contactor voor relais is aangesloten.

7.13  Ethernet aansluiten

U kunt de ethernetaansluiting voor het volgende gebruiken:

n	Lezen/schrijven via Modbus TCP/IP-protocol (PLC of computer)
n	Toegang via webbrowser
n	Toegang via TFTP-server

Het apparaat heeft een netwerkingang in de vorm van een vierpolige en 
D-gecodeerde bus M12x1. Om een voor Ethernet-Netwerken typische 
RJ-45 stekkeraansluiting te verkrijgen, biedt Lutz-Jesco speciale twis-
ted-pair netwerkkabels in verschillende lengtes aan. Bij kabels van ande-
re fabrikanten moet een kabel van de categorie 5 met 100 Ohm impedan-
tie of beter gekozen worden.

Pin Bezetting Kleur ader

1 TX- geel

2 TX+ oranje

3 RX- wit

4 RX+ blauw

- Afscherming -

Tab. 28:  Aansluitbus Ethernet

Afb. 22:  Ethernetaansluiting

Installatie van een bekabeld Netwerk

Let bij de installatie op het volgende:
n	De Ethernet netwerk verkabeling is stervormig aangelegd: De kabel-

lengte bedraagt maximaal honderd meter.
n	Gebruik alleen afgeschermde kabels en connectoren.
n	Gebruik alleen CAT5-kabels of hoger.

7.14  RS485-interface

Afb. 23:  positie van jumper op RS485

i Als er meerdere apparaten op één gegevenskabel zijn aange-
sloten, moet u bij het laatste apparaat een weerstand van 120 
Ω activeren.

U kunt de weerstand activeren door de jumper op 'ON' te zet-
ten, zoals op Afb. 23 „positie van jumper op RS485” op pagina 
24 te zien is.

Het apparaat beschikt mogelijk over een optionele RS485-interface. Met 
een twee-aderige gegevenskabel kunt u tot veertien apparaten op een 
computer of PLC aansluiten. Daarbij dient het Modbus-RTU-protocol als 
protocol voor de gegevensoverdracht. U kunt de adressen 1 tot 14 ge-
bruiken. De adressen 0 en 15 zijn gereserveerd voor interne doeleinden 
en worden niet ondersteund.

RS485 Modbus-instellingen:
n	Baudsnelheid: 9600
n	Woordlengte: 8 bit
n	Stopbit: 1 bit
n	Pariteit: geen
n	U kunt maximaal 40 adressen in één keer uitlezen.

De lijst van de Modbus-commando's is te vinden in hoofdstuk 13 „Mod-
bus-adressen” op pagina 46.

Voer de volgende stappen uit:

1. Open de behuizing van het apparaat.

2. Sluit een twee-aderige kabel op de klemmen A en B van de 
RS485-module aan.

3. Verbind het apparaat met uw netwerk.

ü	Het apparaat is met het netwerk verbonden.

ON OFF

A   B A   B
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8 Inbedrijfstelling
Uitgangen

Functies van 
regelaar Gedrag

Re
la

is

Op
to

co
up

ler

Ac
tu

at
or

 
re

la
is

Ac
tu

at
or

 20
 

m
A

x Aan/uit
n	Bij overschrijding van een waarde schakelt de uitgang.
n	Hysterese kan worden ingesteld van 0,1 tot 50 %.

x x
Pulsfrequentie
of pulsfrequentie in 
twee richtingen

n	Relais: 10 – 100 impulsen per minuut
n	Optocoupler: 10 – 350 impulsen per minuut
n	De pulsfrequentie is afhankelijk van de regelafwijking en de ingestelde regelparame-

ters.
n	Bij een uitgangsvermogen van Y = 25 % van de regelaar en een maximale pulsfrequen-

tie van 100 impulsen/minuut zijn aan de regelaar 25 impulsen/minuut gegeven.

x
Pulslengte
of pulslengte in twee 
richtingen

n	Cyclustijd 0 – 3600 seconden
n	Stekker voor slangenpomp op EASYPRO SMART
n	Het relais is volgens de regelafwijking en de ingestelde regelparameters gedurende de 

ingestelde cyclustijd opgekomen of afgevallen. Bij een cyclustijd van 30 seconden en 
een uitgangsvermogen van 40 % van de regelaar komt het relais bijvoorbeeld 
12 seconden op en valt 18 seconden af.

x
Servomotor met 
terugkoppelpoten-
tiometer 

n	Voor servomotoren met positieterugkoppeling kan een terugkoppelpotentiometer 
(1 – 10 kΩ) worden aangesloten.

n	Stel de terugkoppelpotentiometer af. Bij het afstellen wordt de beschermkap van de 
servomotor eerst geopend en daarna automatisch weer gesloten.

x
Servomotor zonder 
terugkoppelpoten-
tiometer 

n	Voor servomotoren zonder terugkoppeling
n	Meet de looptijd van de servomotor uit en stel in

x Continue uitgang n	Continue regeluitgang van 0/4-20 mA om continue actuatoren aan te sturen

x
Servomotor met 
terugkoppeling van 
20mA

n	Servomotoren die via 4 – 20 mA worden aangestuurd en een positieterugkoppeling van 
4-20 mA hebben.

Tab. 29:  functies van afzonderlijke regelaars
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8.1  Eerste stappen

AANWIJZING

Verkeerde meetresultaten
De meetresultaten van de meetingangen met hoge impedantie kunnen 
in de eerste 24 uur door de warmteontwikkeling in de behuizing van de 
TOPAX® MC-regelaar onjuist zijn.

ð	Activeer de TOPAX® MC-regelaar 24 uur vóór de inbedrijfstelling.

ð	Neem in de planning mee dat de meetresultaten door warmteont-
wikkeling onjuist kunnen zijn en pas de meetresultaten pas 24 uur 
na het activeren van de TOPAX® MC-regelaar aan.

U moet enkele basisinstellingen uitvoeren voordat u het product kunt ge-
bruiken. In de volgende hoofdstukken wordt u door de eerste inbedrijf-
stelling geleid.

Handelingsacties:

ü	Het apparaat is overeenkomstig hoofdstuk 7 „Installatie” op pagina 
16 geïnstalleerd.

Configuratiewizard

Bij de eerste inbedrijfstelling krijgt u een configuratiewizard te zien voor 
de belangrijkste instellingen: De voorkeurstaal, de gemeten meetwaar-
den, regelaartoewijzingen en schakeluitgangen. De waarden die u nu 
kunt configureren, kunnen alleen in de configuratiewizard worden inge-
steld, met uitzondering van de taal! Voor de meer specifieke instellingen 
moet u daarentegen naar de submenu's gaan.

In de configuratiewizard stelt u in wat de taken van de gebruikte modu-
les, de regelaars en de uitgangsmodules zijn.

De meer specifieke instellingen, zoals het gedrag van deze modules, ko-
men later aan bod. Bijvoorbeeld in de menuopdracht 'Uitgangen'.

Voer de volgende stappen uit:

1. Stel de voorkeurstaal in en druk op de pijl.

2. Meetwaarden: stel voor de gebruikte ingangsmodules de gewenste 
meetwaarde in. Druk op de pijl naar rechts.

3. Regelaars: in dit tabblad kunt u ingangen toewijzen aan maximaal 
vier regelaars. Druk op een sensor, een virtuele ingang of een scha-
kelklok. Stel in de middelste regel de regelfunctie in (Tab. 29 „func-
ties van afzonderlijke regelaars” op pagina 25) en druk op de pijl 
naar rechts. Houd er rekening mee dat de regelaars 1 tot 4 vast zijn 
toegewezen aan de uitgangsmodules 1 tot 4.

4. Digitale uitgangen: in dit tabblad kunt u een functie toewijzen aan 
de uitgangsmodules. U krijgt alleen vrije uitgangsmodules te zien die 
nog niet zijn toegewezen. Druk op de pijl naar rechts.

5. Bevestig de beveiligingsvraag door op 'Ja' te drukken om de configu-
ratie op te slaan.

ü	De configuratiewizard is afgesloten.

i Start de configuratiewizard handmatig via Systeem > Instel-
lingen > Configuratie > 'Configuratiewizard'.

8.2  Configuratie

De constructie van het apparaat kan wisselen en kan individueel aan uw 
vereisten worden aangepast. Daarom moet u de configuratie van de in-
gangen en uitgangen aan de gebruikte sensoren en actuatoren aanpas-
sen.

In de volgende hoofdstukken wordt u door de configuratie van het appa-
raat geleid.

8.2.1  Ingangen

U kunt op het apparaat tot vier sensoren (afhankelijk van uitvoering) voor 
verschillende waterparameters en de temperatuur aansluiten. U kunt ook 
tot acht digitale ingangen gebruiken (afhankelijk van de uitvoering.

8.2.1.1  Sensor ingangen

De sensoren moeten apart in het apparaat worden geconfigureerd, zodat 
de waterparameters nauwkeurig en zonder fouten kunnen worden geme-
ten. U kunt daarbij verschillende instellingen uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Ingangen naar het tabblad 'Sen-
soren'.

2. Configureer in het tabblad 'Sensoren' elke aangesloten sensor en 
stel daarbij het volgende in.

3. Ingang: druk op de ingangsmodule waarvan u de sensor wilt confi-
gureren.

4. Signaal: stel het soort sensorsignaal in. Het soort signaal is al vast-
gelegd of u kunt een soort signaal selecteren. Dat is afhankelijk van 
de ingangsmodule.

5. Meetwaarde: hier kunt u controleren welke waterparameter wordt 
gemeten. Deze instelling kan alleen in de configuratiewizard worden 
gewijzigd.

6. Eenheid: selecteer de juiste eenheid.

7. Meetbereik: Als het invoerveld beschikbaar is, voert u het meetbe-
reik van de sensor in.

8. Min.-alarm: Activeer of deactiveer het minimumalarm en stel een 
waarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze waar-
de wordt onderschreden.

9. Max.-alarm: Activeer of deactiveer het maximumalarm en stel een 
waarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze waar-
de wordt overschreden.

10. Vertraging: Stel een tijdvertraging van het “minimum- en maximu-
malarm” in.

ü	De sensoren zijn geconfigureerd.

8.2.1.2  Temperatuursingangen

U kunt tot vier temperatuursensoren (afhankelijk van uitvoering) op het 
apparaat aansluiten. Daarmee kunt u temperaturen op verschillende po-
sities meten.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Ingangen naar het tabblad 'Tem-
peratuur'.



Inbedrijfstelling 27© Lutz-Jesco GmbH 2020
Technische wijzigingen voorbehouden.
201130

BA-42830-05-V04

  Meetwaterborden EASYPRO SMART Bedieningsvoorschrift

2. Configureer in het tabblad 'Temperaturen' elke aangesloten tempe-
ratuursensor en stel het volgende in.

3. Meting: druk op 'Aan' of 'Uit'.

4. Min.-alarm: Activeer of deactiveer het minimumalarm en stel een 
temperatuur in waaronder een alarm moet worden afgegeven als 
deze waarde wordt onderschreden.

5. Max.-alarm: Activeer of deactiveer het maximumalarm en stel een 
temperatuur in waaronder een alarm moet worden afgegeven als 
deze waarde wordt overschreden.

ü	De configuratie van de temperatuursensoren is afgesloten.

8.2.1.3  Compensatie van kruisgevoeligheid

De waterparameters die u met het apparaat meet, kunnen door kruisge-
voeligheid (bijvoorbeeld met temperatuur of pH-waarde) onjuist zijn.

Het apparaat kan deze kruisgevoeligheden automatisch compenseren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Ingangen naar het tabblad 'Com-
pensatie'.

2. Configureer in het tabblad 'Compensatie' elke aangesloten sensor 
waarbij de meetwaarde moet worden gecompenseerd en stel het 
volgende in.

3. Temperatuur: als de invloed van de temperatuur kan worden ge-
compenseerd, kunt u een vaste referentiewaarde of een van de vier 
temperatuuringangen selecteren.

4. pH-waarde: als de foute pH-waarde kan worden gecompenseerd, 
kunt u een vaste referentiewaarde of een sensoringang selecteren.

ü	De configuratie van de compensatie is afgesloten.
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8.2.1.4  Stoorgrootte

U kunt de meting van een stoorgrootte (bijvoorbeeld van een debiet) op 
een analoge uitgang van 4 − 20 mA aansluiten. Er kan bij het berekenen 
van de stelgrootte Y dan met de stoorgrootte met een factor (0,1 tot 10) 
rekening worden gehouden. Bij het berekenen wordt de stelgrootte Y met 
de stoorgrootte vermenigvuldigd.

Voorbeeld: als de factor 2 is en de stoorgrootte 42 % bedraagt, kan de 
regelaar maximaal tot de stelgrootte Y = 84% bewegen. Als de factor 0,5 
is en de stoorgrootte 42 % bedraagt, kan de regelaar maximaal tot de 
stelgrootte Y = 21% bewegen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Regelaar naar het tabblad 
'Stoorgrootte' en stel het volgende in.

2. Stoorgrootte: stel de stoorgrootte in op een ingangssignaal van 4-20 
mA of 0-20 mA. U kunt de stoorgrootte ook deactiveren.

3. Eenheid: de stoorgrootte is normaal gesproken de meting van een 
debiet. Selecteer de gewenste eenheid.

ü	De configuratie van de stoorgrootte-ingang is afgesloten.

8.2.1.5  Virtuele ingangen

Met een virtuele ingang kunt u met meerdere meet- of referentiewaarden 
een nieuwe waarde berekenen. U kunt de nieuwe virtuele waarde in de 
configuratiewizard aan een regelaar toewijzen.

U kunt op deze manier een verschil, het gebonden chloor en het werkza-
me chloor berekenen en als basis voor het regelen van uw actuatoren ge-
bruiken.

Werkzaam chloor

De desinfecterende werking van het vrije chloor is sterk afhankelijk van 
de pH-waarde van het proceswater. De pH-waarde beïnvloedt het reac-
tievermogen van de chloorionen. Dit verband wordt verduidelijkt met de 
bindingskromme (Afb. 24 „bindingskromme werkzaam chloor” op pagina 
28) van het chloor.

De eigenlijke desinfecterende werking van het chloor komt door het on-
derchlorigzuur (HClO) tot stand. Op de afbeelding ziet u dat het percenta-
ge van het HCIO tussen pH 2 en pH 7,5 het grootst is. Buiten deze 
pH-waarden is de desinfecterende werking heel beperkt.

Bij de fotometrische meting wordt de pH-waarde van het monster op cir-
ca pH 6,5 gebufferd. Daarbij komt bij de meting een hoger percentage 
werkzaam chloor uit dan werkelijk in het proceswater aanwezig is. Bij 
hoge pH-waarden ontstaan er daardoor grote verschillen tussen de ver-
moede desinfecterende werking bij de fotometrie en in de werkelijkheid. 
Door het werkzame chloor te meten, kan zo het percentage onderchlorig-
zuur (HClO) worden aangegeven. Dus het percentage dat aan de desin-
fecterende werking bijdraagt.
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Afb. 24:  bindingskromme werkzaam chloor

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Ingangen naar het tabblad 'Virtu-
eel'.

2. Configureer in het tabblad 'Virtueel' de gewenste berekening van het 
werkzame chloor en stel het volgende in.

3. Berekening: druk op 'werkzaam chloor' om het werkzame chloor te 
berekenen.

4. Vrij chloor: selecteer een sensor die het vrije chloor meet.

5. pH-waarde: selecteer een sensor die de pH-waarde meet. Als er 
geen sensor beschikbaar is, kunt u een eenmalig gemeten referen-
tiewaarde instellen die voor de berekening wordt gebruikt.

6. Temperatuur: voor het berekenen van het werkzame chloor is een 
temperatuurwaarde nodig. Selecteer de temperatuuringang die voor 
de berekening moet worden gebruikt. Als er geen temperatuursensor 
beschikbaar is, kunt u een eenmalig gemeten referentiewaarde in-
stellen die voor de berekening wordt gebruikt.

7. Min.-alarm: Activeer of deactiveer het minimumalarm en stel een 
waarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze waar-
de wordt onderschreden.

8. Max.-alarm: Activeer of deactiveer het maximumalarm en stel een 
waarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze waar-
de wordt overschreden.

9. Vertraging: Stel een tijdvertraging van het “minimum- en maximu-
malarm” in.

ü	Configuratie van het berekenen van het werkzame chloor 
afgesloten.
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8.2.1.6  Digitale ingangen

U kunt tot acht digitale ingangen (afhankelijk van uitvoering) gebruiken 
om schakeltoestanden te analyseren, als alarmmelding te detecteren en 
in het logboek te documenteren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Ingangen naar het tabblad 
'Digitaal'.

2. Configureer in het tabblad 'Digitaal' de ingangen en stel het volgende 
in.

3. Gedrag: kies uit 'OK = open' (NO, maakcontact) of 'OK = contact' 
(NC, verbreekcontact).

4. Functie: selecteer afhankelijk van hoe het apparaat op de ingang 
moet reageren een functie uit Tab. 30 „Functies digitale ingangen” op 
pagina 29.

ü	De configuratie van de digitale ingangen is afgesloten.

Functies Reactie

Uit
Het schakelen van het contact heeft geen 
invloed op het meten of regelen.

Gewenste waarde 
omschakelen

U kunt het contact gebruiken om de reeks van 
gewenste waarden om te schakelen.

Te weinig meetwater Alle regeluitgangen worden uitgeschakeld.

Externe stop Alle regeluitgangen worden uitgeschakeld.

Vooralarm 1 − 4
Wordt alleen weergegeven als alarmmelding. 
Er wordt niks uitgeschakeld.

Hoofdalarm  1 − 4
De bijbehorende regeluitgang wordt 
uitgeschakeld. Dit heeft geen gevolgen voor 
de andere uitgangen.

Overig

U kunt deze digitale ingang een naam naar 
wens geven. De naam wordt dan in de 
alarmmeldingen weergegeven als het contact 
wordt geschakeld.

Tab. 30:  Functies digitale ingangen

8.2.2  Uitgangen

U kunt bij het apparaat afhankelijk van de uitvoering diverse actuatoren 
aansluiten en aansturen. Let er daarbij op met welk soort signaal de actu-
ator moet worden aangestuurd en selecteer bij de configuratie de juiste 
uitgangsmodule.

In principe heeft u altijd een alarmrelais en tot vier analoge uitgangen tot 
uw beschikking en kunt u externe leds (bijvoorbeeld voor meetwaterbor-
den) gebruiken.

8.2.2.1  Controlleruitgangen

U kunt tot vier regelaars configureren en gebruiken.

Handelingsacties:
ü	U heeft met de configuratiewizard een ingang en een regelfunctie 

aan een regelaar toegewezen (zie hoofdstuk  „Configuratiewizard” 
op pagina 26).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 'Re-
gelaar'.

2. Configureer in het tabblad 'Regelaar' de regeluitgangen en stel het 
volgende in.

3. Y-alarm: activeer het Y-alarm. Het Y-alarm is een veiligheidsuitscha-
keling. Als het uitgangsvermogen van de regelaar langer dan de in-
gestelde tijd meer dan 95% bedraagt (bijvoorbeeld door onjuist func-
tioneren), wordt het Y-alarm afgegeven en wordt de bijbehorende 
regeluitgang op 0% gezet. U kunt een tijd tussen 0 en 200 minuten 
instellen.

4. Basisbelasting: u kunt afhankelijk van de regelfunctie een basisbe-
lasting instellen die altijd actief is en niet afhankelijk is van de stel-
grootte. Bij een basisbelasting van 10 % wordt de actuator dus altijd 
met minimaal 10 % aangestuurd.

5. Begrenzing: U kunt afhankelijk van de regelfunctie een begrenzing 
tussen 5 en 100 % instellen. Geef aan met welke waarde de actuator 
maximaal moet worden aangestuurd.

6. Verdere instellingen zijn afhankelijk van de werking van de regelaar. 
Meer informatie vindt u in Tab. 29 „functies van afzonderlijke rege-
laars” op pagina 25.

ü	De configuratie van de regeluitgangen is afgesloten.

8.2.2.2  Aansturen via schakelklok

De uitgang kan worden gebruikt om direct aan te sturen via een schakel-
klok. Dit is bijvoorbeeld nodig om vlokmiddelpompen of slangpompen 
een bepaalde tijd te laten lopen.

Handelingsacties:
ü	Zoals beschreven in hoofdstuk 8.1 „Eerste stappen” op pagina 26 

heeft u de "schakelklok"-ingang met behulp van de configuratiewi-
zard aan een regelaar toegewezen. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de uitgang in het menu Systeem > Uitgangen (zie hoofd-
stuk 8.2.2 „Uitgangen” op pagina 29).

2. Gaan naar het menu > Gewenste waarden. Hier kunt u meteen de 
gewenste regeluitgang van 0 – 100 % instellen.

3. Reeks van gewenste waarden: Hier kunt u verschillende regeluit-
gangen instellen en via de schakelklokken in het tabblad 'Omscha-
keling' kunt u instellen wanneer de regeluitgang moet worden gewij-
zigd. Het vinkje moet hiervoor bij 'Gewenste waarden automatisch 
schakelen' zijn geplaatst. Meer informatie over het omschakelen 
vindt u in hoofdstuk 9.7 „Gewenste waarden en reeksen gewenste 
waarden” op pagina 37.

ü	Het aansturen via de schakelklok is geconfigureerd.
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8.2.2.3  Regelparameters

U kunt het gedrag van de afzonderlijke regelkanalen configureren. De 
toelichtingen bij de verschillende functies zijn te vinden in Tab. 29 „func-
ties van afzonderlijke regelaars” op pagina 25 en in hoofdstuk 19 „Ver-
klarende woordenlijst” op pagina 57.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Regelaars naar het tabblad 'Pa-
rameters'.

2. Configureer in het tabblad 'Parameters' elk regelkanaal en stel het 
volgende in.

3. Regelrichting: configureer de regelrichtingen. Als er op een regeling 
in één richting of twee richtingen moet worden overgeschakeld, moet 
dit in de configuratiewizard worden ingesteld.

4. Functie: stel de gewenste functie voor de regelaar in. Mogelijk zijn 
de P-, PI-, PD- en PID-regelaar.

5. Xp, Tn en Tv: u kunt deze parameters afhankelijk van de ingestelde 
regelfunctie configureren.

6. Stoorgrootte en factor stoorgrootte: Als u een stoorgrootte heeft 
geactiveerd (zie hoofdstuk 8.2.1.4 „Stoorgrootte” op pagina 28), 
kunt u de invloed van deze stoorgrootte op het gewenste regelkanaal 
configureren. U kunt de invloed in- of uitschakelen en een factor tus-
sen 0,1 en 10 instellen.

ü	De configuratie van de regelparameters is afgesloten.

8.2.2.4  Digitale uitgangssignalen

U kunt digitale uitgangssignalen via de uitgangen van het alarmrelais, 
een printplaat van de optocoupler of een relaisprintplaat gebruiken. Hier-
onder wordt beschreven wat u daarbij kunt configureren.

Alarmrelais als alarmuitgang

U kunt het alarmrelais (klemmen 41 – 43) op de hoofdprintplaat als uit-
gang voor alarmmeldingen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 'Di-
gitaal'.

2. Druk bij 'Digitale uitgang' op de uitgang 'Alarmrelais'.

3. Configureer het alarmrelais door het volgende in te voeren.

4. Gedrag: kies uit 'normally open' (NO, maakcontact) of 'normally clo-
sed' (NC, verbreekcontact).

5. Vergrendelend: 'Aan' = het alarmrelais komt op tot alle alarmen 
handmatig zijn bevestigd. 'Uit' = het relais valt automatisch af als ac-
tieve alarmen niet meer aanwezig zijn.

6. Uitgang wordt geactiveerd bij: selecteer bij welke alarmen het 
alarmrelais moet optrekken. Zodra een van de geselecteerde alar-
men actief is, trekt het relais op.

7. Alarmvertraging: stel in hoeveel seconden na het activeren van het 
alarm het relais op zijn vroegst moet afvallen.

ü	Configuratie van het alarmrelais afgesloten.

Andere alarmuitgangen

U kunt naast het alarmrelais ongebruikte uitgangen van printplaten van 
de optocoupler of relaisprintplaten voor andere alarmmeldingen gebrui-
ken.

Handelingsacties:
ü	U heeft met de configuratiewizard de functie 'Alarmuitgang' aan een 

vrije uitgang toegewezen (zie hoofdstuk  „Configuratiewizard” op pa-
gina 26).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 'Di-
gitaal'.

2. Druk bij 'Digitale uitgang' op de gewenste uitgang.
4	U krijgt dan de vrije uitgangen te zien die u in de configuratiewizard 

als 'Alarmuitgang' heeft geconfigureerd. Voorbeeld: 'Relais 1.2'. 
Daarbij staat het eerste cijfer voor het nummer van de uitgangs-
printplaat (1.X) en het tweede cijfer voor het nummer van de uitgang 
op de printplaat (X.2).

3. Controleer bij 'Functie' of bij de functie 'Alarmuitgang' staat.

4. Configureer de alarmuitgang door het volgende in te voeren.

5. Gedrag: kies uit 'normally open' (NO, maakcontact) of 'normally clo-
sed' (NC, verbreekcontact).

6. Vergrendelend: 'Aan' = de alarmuitgang is actief tot alle alarmen 
handmatig zijn bevestigd. 'Uit' = de uitgang wordt automatisch ge-
deactiveerd als de alarmen niet meer actief zijn.

7. Uitgang wordt geactiveerd bij: kies uit een lijst van alle mogelijke 
alarmen bij welke alarmen de uitgang moet worden geactiveerd. Zo-
dra een van de geselecteerde alarmen actief is, schakelt de uitgang.

8. Alarmvertraging: stel in hoeveel seconden na het activeren van het 
alarm de uitgang op zijn vroegst moet schakelen.

ü	Configuratie van de alarmuitgang afgesloten.

Grenswaardecontrole

U kunt ongebruikte uitgangen van printplaten van de optocoupler of re-
laisprintplaten als grenswaardecontrole (ook 'DIN-contact') gebruiken.

Een uitgang van de grenswaardecontrole schakelt als alle meetwaarden 
zich binnen de gedefinieerde grenzen bevinden.

Handelingsacties:

ü	U heeft met de configuratiewizard de functie 'Grenswaardecontrole' 
aan een vrije uitgang toegewezen (zie hoofdstuk  „Configuratiewi-
zard” op pagina 26).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 'Di-
gitaal'.

2. Druk bij 'Digitale uitgang' op de gewenste uitgang.
4	U krijgt dan de vrije uitgangen te zien die u in de configuratiewizard 

als 'Grenswaardecontrole' heeft geconfigureerd.  
Voorbeeld: 'Relais 1.2'. Daarbij staat het eerste cijfer voor het num-
mer van de uitgangsprintplaat (X.1) en het tweede cijfer voor het 
nummer van de uitgang op de printplaat (X.2).

3. Controleer bij 'Functie' of bij de functie 'Grenswaardecontrole' staat.

4. Configureer de grenswaardecontrole door het volgende in te voeren.
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5. Gedrag: kies uit 'normally open' (NO, maakcontact) of 'normally clo-
sed' (NC, verbreekcontact).

6. Vertraging: het contact schakelt pas als alle waterparameters zich 
in de ingestelde vertragingstijd voortdurend binnen de ingestelde 
grenzen bevinden. De vertragingstijd kan tussen 0 en 10 minuten 
worden ingesteld.

7. Parameter: stel de meetwaarden in waar de waterparameters zich 
in moeten bevinden, zodat de uitgang schakelt. Druk op de mini-
mum- of maximumwaarde die u wilt wijzigen.

ü	De configuratie van de grenswaardecontrole is afgesloten.

8.2.2.5  Analoge uitgangssignalen

Het apparaat is standaard voorzien van maximaal vier analoge uitgangen 
van 4 tot 20 mA. U kunt de uitgangen gebruiken om de meetwaarden 
door te sturen naar een controlekamer of een PLC (programmeerbare lo-
gische sturing).

Enkele actuatoren, zoals doseerpompen, kunnen via deze uitgang direct 
worden aangestuurd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 
'Analoog'.

2. Druk bij 'Analoog' op de gewenste uitgang.

3. Configureer de analoge uitgang door het volgende in te voeren.

4. Type 20 mA: u kunt kiezen uit de volgende soorten signalen: 4 – 20 
mA, 0 – 20 mA, 20 – 4 mA of 20 – 0 mA.

5. Testsignaal: u kunt de configuratie van de analoge uitgangen testen. 
Controleer daarbij de aansturing van het externe apparaat.

6. Uitgang: Stel in wat bij de gekozen uitgang moet worden afgegeven. 
U kunt kiezen uit meet-, temperatuur- of stelwaarden (regeluitgan-
gen).

7. Minimum: stel een minimumwaarde in. Met de minimumwaarde 
wordt aangegeven bij welke meetwaarde het signaal het zwakst is.

8. Maximum: stel een maximumwaarde in. Met de maximumwaarde 
wordt aangegeven bij welke meetwaarde het signaal het sterkst is.

i De waarden bij 'Minimum' en 'Maximum' dienen voor het 
schalen van het analoge uitgangssignaal. Voorbeeld: Sensor 1 
heeft een meetbereik van 0 − 10 mg/l. Als type van 20 mA is 
4 − 20 mA gekozen. Als het complete meetbereik van de sen-
sor door het analoge signaal moet worden afgedekt, moet voor 
'Minimum' 0 mg/l en voor 'Maximum' 10 mg/l worden inge-
steld. Daarbij wordt bij 0 mg/l een signaal van 4 mA en bij 10 
mg/l een signaal van 20 mA afgegeven.

ü	De configuratie van de analoge uitgangen is afgesloten.

8.2.2.6  Tweede overzicht activeren

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Instellingen naar het tabblad 
'Weergave'.

2. 2 Overzicht: activeer het tweede overzicht door te drukken op 'Aan'.

3. Aantal vensters: geef aan hoeveel individuele en vrij configureerba-
re vensters er moeten worden weergegeven.

ü	Het tweede overzicht is geactiveerd.

Afb. 25:  individueel tweede overzicht

8.2.2.7  Tweede overzicht configureren

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op de toets 'Hoofdmenu' linksonder op het display tot het twee-
de overzicht met de individueel in te stellen vensters verschijnt.

2. In elk venster bevindt zich rechtsboven een tandwielpictogram.  
Druk op het pictogram om het gekozen venster te configureren en 
stel het volgende in.

3. Naam: geef het venster een naam naar keuze.

4. Weergave 1 – 5: er kunnen afhankelijk van hoe groot het venster is 
tot vijf weergaven worden geconfigureerd. U kunt kiezen uit: de 
meetwaarden, de virtuele waarden, de stelwaarden, de gewenste 
waarden, de stoorgrootten, de digitale ingangen en de externe leduit-
gangen.

ü	De configuratie van het tweede overzicht is afgesloten.

8.2.3  Kleuren van alarmmeldingen

U kunt de kleuren van de verschillende meldingen wijzigen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Instellingen naar het tabblad 
'Alarmkleur'.

2. Zoek in het tabblad 'Alarmkleur' de melding waarvoor u de alarm-
kleur wilt wijzigen.

3. Druk op de regel van het alarm en daarna op 'Wijzigen'.
4	U kunt nu kiezen uit vier kleurvelden.

ü	De alarmkleur is gewijzigd.

8.2.4  Configuratie opslaan

U kunt uw individuele configuratie opslaan en later weer laden om pro-
blemen snel op te lossen.
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i Advies: wijzig het standaardconfiguratiebestand niet en sla 
uw eigen configuratie in een nieuw bestand op. Bij problemen 
met de configuratie kunt u zo snel terugkeren naar een confi-
guratie die wel goed werkt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Instellingen naar het tabblad 
'Configuratie'.

2. Druk op 'Opslaan' en voer een bestaande bestandsnaam in om een 
bestand te overschrijven of voer een nieuwe bestandsnaam in om 
een nieuw configuratiebestand aan te maken.

3. Druk op het groene vinkje om de invoer op te slaan.

ü	De configuratie is opgeslagen.

8.3  Wachtwoordbescherming

De wachtwoordbeveiliging van het apparaat is standaard gedeactiveerd. 
U kunt het apparaat op drie niveaus met wachtwoorden beveiligen tegen 
toegang tot bepaalde functies.

n	1 niveau: hier zijn alleen eenvoudige instellingen vrijgegeven. Dit ni-
veau is geschikt voor dagelijkse werkzaamheden.

n	2 niveau: hier is het configureren van de in- en uitgangen en het af-
stellen van de sensoren vrijgegeven. Dit niveau is nodig voor de confi-
guratie van het apparaat en mag alleen door ervaren gebruikers wor-
den gebruikt.

n	3 niveau: hier is het servicemenu vrijgegeven. Dit niveau wordt voor-
namelijk gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervan-
gen van sensoren, software-updates of netwerkinstellingen.

i De volgende wachtwoorden zijn standaard ingesteld:

1 niveau: 0001
2 niveau: 0002
3 niveau: 0003

Wachtwoordbeveiliging configureren

Afb. 26:  Wachtwoordbeveiliging configureren

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op het hangslotpictogram in de linkerbovenhoek om de wacht-
woordbeveiliging te configureren.

2. Wachtwoordbescherming actief: geef aan of de wachtwoordbevei-
liging moet worden geactiveerd of gedeactiveerd. De wachtwoordbe-
veiliging kan alleen worden gedeactiveerd als u bij niveau 3 bent 
aangemeld.

4	De wachtwoordbeveiliging moet zijn geactiveerd om de volgende 
stappen te ontgrendelen.

3. Druk op een van de drie wachtwoordniveaus waar u zich in wilt aan-
melden.

4. Aanmelden: meld u met het wachtwoord bij het gekozen wacht-
woordniveau aan.

5. Wachtwoord wijzigen: u kunt het wachtwoord van het niveau wijzi-
gen waar u bij bent aangemeld.

ü	De wachtwoordbeveiliging is geconfigureerd.

8.4  Netwerkinstellingen

U moet mogelijk enkele instellingen uitvoeren om het apparaat in een 
netwerk te kunnen gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van het apparaat in een netwerk vindt u 
in hoofdstuk 9.8 „Gebruik via een netwerk” op pagina 39.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via Systeem > Uitgangen naar het tabblad 'Net-
werk'.

2. Configureer in het tabblad 'Netwerk' deinterface en stel het volgende 
in.

3. IP-adres: geef het apparaat een uniek IP-adres waar het via het net-
werk kan worden bereikt. Als dit IP-adres al door een ander apparaat 
wordt gebruikt, kunnen fouten optreden.

4. Subnetmasker: voer het subnetmasker in.

5. TFTP-server: 'Aan' = toegang via TFTP-protocol in het appraatge-
heugen geactiveerd. 'Uit' = toegang via TFTP-protocol in het appa-
raatgeheugen gedeactiveerd.

6. Modbus-RTU-adres: Geef het apparaat een cijfer tussen 1 en 14 als 
het apparaat over een RS485-netwerkaansluiting beschikt.

ü	De netwerkinstellingen zijn opgeslagen.
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9 Bedrijfsvoering
Als het apparaat wordt gebruikt, zijn in de hoofdweergave de actuele 
meetwaarden en de statusregel met statusmeldingen te zien.

9.1  Automatisch bedrijf starten

Het vooraf instellen van de regelparameters is voor veel niet overeen-
komstig DIN 19643 gebruikte zwembadtoepassingen geschikt. Daardoor 
kan de regeling in het begin ook worden ingeschakeld zonder de regelpa-
rameters te wijzigen. Als er geen goed controleresultaat is, moeten de pa-
rameters later worden gewijzigd. 

Zorg er nu achtereenvolgens voor dat de chemicaliën voor de pH-correc-
tie en het desinfectiemiddel worden toegevoerd door de zuigleidingen 
achter elkaar in het vat te leggen.

Let daarbij steeds op het starten van de dosering door de slangenpomp. 
Wacht met het doseren van het desinfectiemiddel (bijvoorbeeld door het 
starten van de debiet-chloorelektrolyse) tot de gemeten pH-waarde de 
gewenste waarde heeft bereikt en de dosering van het pH-correctiemid-
del is beëindigd.

 

VOORZICHTIG

Verhoogd gevaar voor de gezondheid door chemicaliën in 
geconcentreerde vorm!
De chemicaliën kunnen in geconcentreerde vorm gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid. Ga voorzichtig om met de chemicaliën.

ð	Draag bij het gebruik van chemicaliën altijd de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor handen, lichaam, mond en neus.

ð	Vermijd openstaande chemicaliën.

ð	Lees de veiligheidsinformatiebladen van de chemicaliën aandach-
tig door en volg de instructies op de verpakkingen van de chemica-
liën. 

Houd het systeem als het in bedrijf is in de gaten. Raadpleeg de storings-
analyse bij eventuele storingen bij de regelaar of slangenpompen of als 
de meetwaarden veel van de gewenste waarde afwijken. 

i Herhaal de kalibratie van alle sensoren 24 uur na de eerste in-
stallatie.

9.2  Een melding bevestigen

U kunt alarm-, fout- en servicemeldingen van het apparaat in de status-
regel vinden. De statusregel knippert daarbij in de kleur die voor het soort 
melding is ingesteld. Meldingen die niet meer actief zijn, worden in wit 
weergegeven.

U moet een melding bij het apparaat bevestigen om de weergave van in-
actieve meldingen in de statusregel te beëindigen. Actieve meldingen 
worden gewoon weergegeven, ook als u ze al heeft bevestigd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Als er een melding verschijnt, drukt u op de statusregel of gaat u naar 
het menu 'Meldingen'.

2. Selecteer een of meerdere meldingen en druk op 'Bevestigen' of 'Al-
les bevestigen'.

4	Bij de bevestigde melding is nu een groen haakje geplaatst.

ü	De melding is bevestigd.

Geschiedenis

U kunt het verloop van de meldingen in de geschiedenis nakijken.

Druk in het hoofdmenu op 'Meldingen' en druk vervolgens op het tabblad 
'Geschiedenis'.

9.3  Logboek

De meldingen en serviceposten zijn in het apparaat op een USB-stick op-
geslagen. U kunt de bestanden op het apparaat laten weergeven of de 
USB-stick op een extern product aansluiten.

Op de USB-stick in het apparaat zijn deze logboekbestanden te vinden:

Logboek Extensie Beschrijving

REPORTS csv Meldingen

TREND dat Trendgegevens

SERVICE csv Serviceposten

CHANGES csv Configuratie wijzigen

SETUP set Configuratie

ADJUSTMENT csv Afstellen

Tab. 31:  Logboek

i U kunt csv-bestanden met een daarvoor geschikt programma 
(bijvoorbeeld MS Excel) openen en analyseren. U kunt verder 
alle csv-bestanden vanaf het apparaat bekijken.

9.3.1  Bestanden weergeven en openen

U kunt de logboekbestanden op het apparaat laten weergeven.

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op het USB-pictogram in de statusregel rechtsonder.
4	U ziet de bestanden die op de USB-stick zijn opgeslagen in een be-

standsbrowser.

2. Open een van de bestandsmappen.

3. Selecteer het gewenste bestand en druk op 'Bestand openen'.

ü	Het bestand is geopend.
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9.3.2  Bestanden extern openen

U kunt de logboekbestanden op een extern apparaat openen als u de 
USB-stick loskoppelt.

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Als de behuizing van het apparaat is geopend, kunt u onderdelen die 
onder spanning staan aanraken. Het gevaar bestaat dat u een elektri-
sche schok krijgt.

ð	Zorg ervoor dat werkzaamheden bij een geopende behuizing alleen 
in een spanningsloze toestand worden uitgevoerd.

ð	Beveilig de voeding tegen opnieuw inschakelen.

Handelingsacties:

ü	De voeding is vóór het begin gedeactiveerd en is beveiligd tegen op-
nieuw inschakelen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Open de behuizing.

2. Koppel de USB-stick los.

3. Sluit de USB-stick met een extern apparaat aan en open de betref-
fende map.

4	U kunt nu de logboekbestanden openen.

ü	Bestanden extern geopend.

9.4  Trendweergave configureren

U kunt het trendverloop van de afgelopen 24 uur van maximaal vier meet-
waarden weergegeven.

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk in het hoofdmenu op 'Trend'.
4	De trend van het apparaat wordt weergegeven.

2. U kunt de weergave geheel naar wens zelf configureren. Druk op het 
tabblad 'Weergave' en activeer maximaal vier meetwaarden die in de 
trend moeten worden weergegeven.

3. U kunt het schalen van de trendweergave voor elke meetwaarde 
apart instellen. Druk op het tabblad 'Schaalverdeling', selecteer een 
sensor en geef het 'Minimum' en 'Maximum' aan.

ü	Trendweergave is geconfigureerd.

9.5  Handmatige modus

U kunt een regeluitgang in de menuopdracht 'Handmatige modus' hand-
matig sturen en een uitgangsvermogen tussen 0 en 100 % instellen.

Als een regelaar zich in de automatische modus bevindt, wordt dit met 
een blauwe Y-weergave in de hoofdweergave en een handpictogram 
aangegeven.

In de menuopdracht 'Handmatige modus' kunt u verder het automatisch 
omschakelen van de gewenste waarden in- en uitschakelen (zie hoofd-
stuk 9.7 „Gewenste waarden en reeksen gewenste waarden” op pagina 
37).

9.6  Afstellen

i Bij nieuwe elektroden of bij de eerste ingebruikname moeten 
alle meetcellen na een inrijperiode van 1 - 2 dagen opnieuw 
worden afgesteld.

U moet nieuwe sensoren afstellen voordat u de juiste meetwaarden kunt 
detecteren. In het apparaat worden alle afstelprocessen op plausibiliteit 
(nulpunt en steilheid) bewaakt en de meetwaarden worden gedocumen-
teerd. Meetwaarden die zijn gebaseerd op niet afgestelde sensoren, wor-
den in het hoofdoverzicht aangeduid. De meetwaarden worden in dit ge-
val in het rood weergegeven. Als de meetingang in de hoofdweergave 
apart wordt weergegeven, staat hier verder de informatie 'Afstelling niet 
oké' bij.

De actuele afstelling en steilheid vindt u als informatie in het menu 'Af-
stelling' in het tabblad 'Overzicht'.

9.6.1  pH-meetelektrode

De pH-meetelektrode kan als 2-puntsafstelling met twee bufferoplossin-
gen of als 1-puntsafstelling met aansluitende invoer van de steilheid van 
de sensor worden afgesteld.

Bij het afstellen worden de werkelijk gemeten spanningswaarde van de 
meetelektrode en de ideale waarde van de ingestelde bufferoplossing 
weergegeven.

De reactietijd van een nieuwe meetelektrode bedraagt enkele seconden 
en is ingesteld als de fysieke waarde niet meer verandert. Bij oudere 
meetelektroden kan de reactietijd langer zijn.

i U heeft voor de hier beschreven afstelling een bufferoplossing 
met een bekende pH-waarde nodig. Bufferoplossingen zijn 
beperkt houdbaar en hun pH-waarde verandert afhankelijk 
van hoelang en onder welke omstandigheden ze worden op-
geslagen.

Neem de informatie van de fabrikant over de juiste opslag in 
acht, gebruik bufferoplossingen alleen als ze nog houdbaar 
zijn en vervang een sensor nooit direct van één bufferoplos-
sing in een andere.

9.6.1.1  2-puntsafstelling van de pH-waarde

Handelingsacties:
ü	Er liggen twee verschillende bufferoplossingen klaar.

ü	De sensor is schoon.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de pH-waarde meet en die u wilt 
afstellen.
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3. Druk op de toets '2-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 2-puntsafstelling.

4. Draai het meetwater van het sensorblok af.

5. Schroef de pH-meetelektrode uit het sensorblok.

6. Spoel de pH-meetelektrode met water af en dep deze droog. Als u de 
elektrode droogwrijft, kan er elektrische lading op het glasmembraan 
komen, wat tot een vertraagde weergave leidt.

7. Houd de droge pH-meetelektrode in de eerste bufferoplossing. Het 
maakt daarbij niet uit met welke bufferoplossing u begint.

8. Voer de pH-waarde van de eerste bufferoplossing in. Deze pH-waar-
de dient voor het apparaat als eerste referentiewaarde. De ideale 
spanningswaarde en de actuele spanningswaarde worden in mV 
weergegeven. Als deze twee waarden te ver van elkaar afwijken, 
wordt de ideale waarde in rood weergegeven. Een te hoge afwijking 
kan er een indicatie van zijn dat de pH-meetelektrode moet worden 
vervangen.

9. Wacht tot de waarde stabiel is.

10. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

11. Herhaal de punten 6 tot 10 voor de tweede bufferoplossing.

12. Er wordt een venster met de actuele steilheid geopend.

ü	2-puntsafstelling van de pH-waarde is afgesloten.

9.6.1.2  1-puntsafstelling van de pH-waarde

Handelingsacties:
ü	Er ligt een bufferoplossing klaar om te worden afgesteld.

ü	De steilheid van de pH-meetelektrode is van tevoren in het laborato-
rium opgemeten.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de pH-waarde meet en die u wilt 
afstellen.

3. Druk op de toets '1-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 1-puntsafstelling.

4. Draai het meetwater van het sensorblok af.

5. Schroef de pH-meetelektrode uit het sensorblok.

6. Spoel de pH-meetelektrode met water af en dep deze droog. Als u de 
elektrode droogwrijft, kan er elektrische lading op het glasmembraan 
komen, wat tot een vertraagde weergave leidt.

7. Houd de pH-meetelektrode in de bufferoplossing en zwenk deze kort.

8. Voer de pH-waarde van de bufferoplossing in. Deze pH-waarde dient 
voor het apparaat als eerste referentiewaarde. De ideale spannings-
waarde en de actuele spanningswaarde worden in mV weergegeven.  
Als deze twee waarden te ver van elkaar afwijken, wordt de ideale 
waarde in rood weergegeven. Een te hoge afwijking kan er een indi-
catie van zijn dat de pH-meetelektrode moet worden vervangen.

9. Wacht tot de waarde stabiel is.

10. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

11. U wordt gevraagd om de steilheid in te stellen. Voer de steilheid in.

12. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	1-puntsafstelling van de pH-waarde is afgesloten.

9.6.1.3  Offsetcorrectie

Een pH-waarde die met een fotometer is gemeten, kan door invloeden 
van buitenaf met een constante waarde afwijken van de elektrometrische 
meting. U kunt met de offsetcorrectie dit constante verschil (nulpuntaf-
wijking) compenseren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de pH-waarde meet en die u wilt 
afstellen.

3. Druk op de toets 'Offset'.

4. Voer een pH-offset in van -0,30 pH tot maximaal +0,30 pH.

5. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	De offsetcorrectie is afgesloten.

9.6.2  Redox-waarde
De redox-waarde wordt met de redox-meetelektrode gemeten. De re-
dox-meetelektrode meet de spanning die in het water aanwezig is door 
oxiderende en reducerende ionen. Bij de inbedrijfstelling moet u de re-
dox-meetelektrode afstellen.

9.6.2.1  1-puntsafstelling van de redox-waarde

Handelingsacties:
ü	Er ligt een bufferoplossing klaar om te worden afgesteld.

Voer de volgende stappen uit:
1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de redox-waarde meet en die u 
wilt afstellen.

3. Druk op de toets '1-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 1-puntsafstelling.

4. Draai het meetwater van het sensorblok af.

5. Schroef de redox-meetelektrode uit het sensorblok.

6. Spoel de redox-meetelektrode met water af en dep deze droog. Als u 
de elektrode droogwrijft, kan er elektrische lading op het glasmem-
braan komen, wat tot een vertraagde weergave leidt.

7. Houd de redox-meetelektrode in de bufferoplossing en zwenk deze 
kort. 

8. Voer de spanningswaarde in mV in die op de bufferoplossing staat. 
De ingevoerde spanningswaarde en de actuele gemeten waarde 
worden in mV weergegeven. Als deze twee waarden te ver van elkaar 
afwijken, wordt de ideale waarde in rood weergegeven. Een te hoge 
afwijking kan er een indicatie van zijn dat de redox-meetelektrode 
moet worden vervangen.

9. Wacht tot de waarde stabiel is.

10. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	1-puntsafstelling van de redox-waarde is afgesloten.

i Bij oudere sensoren kan de reactietijd langer zijn of kan de ge-
meten waarde ver afwijken van de waarde van de bufferoplos-
sing. Dat is een teken dat de redox-meetelektrode moet wor-
den gecontroleerd en eventueel moet worden vervangen.
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9.6.3  Chlooroverschot-meetcel CS120

Voor de aanpassing heeft u een fotometrisch gemeten waarde nodig vol-
gens de DPD-methode.

9.6.3.1  1-puntsafstelling chlooroverschot-meetcel CS120

Voor het afstellen van chloorsensoren heeft u een fotometer nodig om de 
referentiewaarde met de DPD-methode te kunnen meten.

Handelingsacties:
ü	Er ligt een meetinstrument klaar om de DPD-waarde te bepalen.

ü	Voor de meetcel wordt meetwater gebruikt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die u wilt afstellen.

3. Druk op de toets '1-punts'. 
4	Er wordt begonnen met de 1-puntsafstelling.

4. Haal meetwater uit de directe omgeving van de meetcel en bevestig 
dit door op 'OK' te drukken.

5. Bepaal de concentratie in het meetwater met de DPD-methode.

6. Voer de gemeten concentratie in. Deze dient voor het apparaat als re-
ferentiewaarde voor een juiste meting.

7. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	De 1-puntsafstelling is afgesloten.

9.6.3.2  2-puntsafstelling chlooroverschot-meetcel CS120

Handelingsacties:
ü	Er ligt een meetinstrument klaar om de DPD-waarde te bepalen.

ü	Voor de meetcel wordt meetwater gebruikt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die u wilt afstellen.

3. Druk op de toets '2-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 2-puntsafstelling.

4. U wordt gevraagd om de eerste referentiewaarde in te stellen. Dit is 
het nulpunt. Als het nulpunt per ongeluk is versteld, stelt u het in door 
de meetelektrode los te klemmen en een waarde van nul in te voe-
ren. Als een juiste 2-puntsafstelling, bijvoorbeeld op basis van heet 
water, wordt uitgevoerd, moet u eerst met chloorvrij en daarna met 
chloorhoudend water afstellen. Voer de waarde voor het nulpunt in.

5. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

6. Haal meetwater uit de directe omgeving van de meetcel en bevestig 
dit door op 'OK' te drukken. Daardoor wordt het actuele signaal voor 
het tijdstip waarop het meetwater is afgetapt opgeslagen om sig-
naalschommelingen tijdens het bepalen van de DPD-waarde als 
meetfout uit te sluiten.

7. Bepaal de concentratie in het meetwater met de DPD-methode.

8. Voer de vooraf bepaalde DPD-waarde in.

9. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	De 2-puntsafstelling is afgesloten.

9.6.4  Geleidbaarheid conductief

Bij het opnieuw instellen van de geleidbaarheidsmeting wordt de steil-
heid van de conductieve meetelektrode bepaald in combinatie met de in-
gangsversterker van de TOPAX®MC. Hierbij wordt de met de conductieve 
geleidbaarheidscel gemeten waarde (mA) van de geleidbaarheid (mS/cm 
of µS/cm) toegewezen en deze wordt dan in het hoofdmenu weergege-
ven. Dit gaat via twee punten, waarbij het eerste punt 0 mA overeenkomt 
met 0 mS/cm elektrisch vastgelegd is, hiervoor is geen handeling nodig. 
Normale praktijk is een 1-puntafstelling, maar ook een afstelling van het 
setpoint is denkbaar.

i De eenheid is als regel mS/cm of µS/cm. Door plaatsgebrek 
wordt in de TOPAX® MC deels slechts mS of µS weergege-
ven; % zoutgehalte is ook een mogelijkheid.

i Metingen in het middelste en bovenste meetbereik hebben bij 
een juiste afstelling een afwijking van ±1 % op de meetberei-
keindwaarde. Metingen tegen het nulpunt hebben vanwege 
het elektronisch ontwerp een grotere tolerantie. Vandaar dat 
de geleidbaarheidsmeting wel geschikt is voor leidingwater, 
maar niet voor toepassingen met gedemineraliseerd water 
(bijv. omkeerosmose-installaties).

9.6.4.1  1-puntsafstelling van de geleidbaarheid

Gebruik bij het afstellen alleen KCI-bufferoplossingen (kaliumchloride) 
voor de verschillende meetbereiken volgens de volgende opstelling:

Meetbereik Bufferoplossing
0 – 20 mS/cm 12,88 mS/cm

0 – 100 mS/cm 80 mS/cm
Tab. 32:  1-puntsafstelling van de geleidbaarheid

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Een bufferoplossing die overeenkomt met het meetbereik is 

aanwezig en heeft de vermelde temperatuur

@	Er ligt een schone doek klaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2.  Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de geleidbaarheid meet en die u 
wilt afstellen.

3.  Druk op de toets '1-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 1-puntsafstelling.

4.  Draai het meetwater af.

5.  Schroef de geleidbaarheidscel uit de betreffende meetcelbehuizing.

6.  Droog de elektrode met de doek af om de bufferoplossing niet te ver-
dunnen.

7.  Houd de geleidbaarheidsmeetcelle in de bufferoplossing en zwenk 
deze kort.

8. Voer de waarde in die op de bufferoplossing staat. U krijgt nu de ac-
tueel gemeten stroomwaarde en ingegeven waarde te zien. 

9. Wacht tot de waarde stabiel is.

10. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	1-puntsafstelling van de geleidbaarheidsmeetcel is afgesloten.
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9.6.4.2  Afstelling van de geleidbaarheid in het setpoint

Als u de geleidbaarheid regelt met uw TOPAX® MC, kunt u de geleidbaar-
heid ook via een referentiemeting dicht bij het setpoint (±10 %) afstellen.

Handelingsacties:
ü	Het meetwater heeft een zoutgehalte in de buurt van het setpoint, het 

meetbord is actief.

@	Er ligt een handmeter klaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Sensoren'.

2. Selecteer bij 'Sensor' de sensor die de geleidbaarheid meet en die u 
wilt afstellen.

3. Druk op de toets '1-punts'.
4	Het afstellen begint.

4. Haal meetwater uit het meetpunt.

5. Bepaal de geleidbaarheid met de handmeter.

6. Voer de waarde in die u met de meter hebt bepaald.

7. Bevestig de invoer door op het groene vinkje te drukken.

ü	Afstelling van de geleidbaarheid in het setpoint afgesloten.

9.6.5  Temperatuur

U kunt op elke ingangsmodule een temperatuursensor aansluiten. U kunt 
de temperatuursensor afstellen door een referentiewaarde in te stellen.

Als u een referentiewaarde instelt, zal het apparaat de meting van de 
temperatuursensor automatisch met het verschil corrigeren.

9.6.5.1  Afstelling van een temperatuursensor

Handelingsacties:
ü	U heeft de meting van de temperatuur geactiveerd (zie hoofdstuk 

8.2.1.2 „Temperatuursingangen” op pagina 26).

@	Er ligt een thermometer klaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Afstellen' naar het tabblad 'Temperatuur'.

2. Selecteer bij 'Ingang' de ingangsmodule waarvoor u een referentie-
waarde wilt instellen.

3. Druk op de toets 'Referentiewaarde'.

4. Voer de gemeten referentietemperatuur in.

5. Bevestig dit door op het groene vinkje te drukken.

ü	Afstelling van een temperatuursensor afgesloten.

9.7  Gewenste waarden en reeksen gewenste waarden

U kunt verschillende gewenste waarden instellen waarmee het apparaat 
moet worden aangestuurd. U kunt kiezen uit vier verschillende reeksen 
van gewenste waarden, waar de regelaar automatisch tussen kan scha-
kelen. Met de reeksen van gewenste waarden kunt u kiezen om het pro-
duct op verschillende tijden of bij verschillende bedrijfsomstandigheden 
anders aan te sturen.

Hieronder worden de mogelijkheden voor het regelen met gewenste 
waarden en de bijbehorende configuratie beschreven.

9.7.1  Gewenste waarden instellen

U kunt de gewenste waarden bij de menuopdracht 'Gewenste waarden' 
configureren en opslaan.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Gewenste waarden' naar het tabblad 'Ac-
tief'.

2. Actief: in het tabblad 'Actief' kunt u de reeks van gewenste waarden 
zien die op dat moment actief is.

4	De afzonderlijke gewenste waarden worden weergegeven. Als u een 
van de waarden wilt wijzigen, wordt deze waarde als nieuwe ge-
wenste waarde geactiveerd.

3. Opslaan: u kunt de actieve gewenste waarden als reeks van ge-
wenste waarden opslaan. Druk daarvoor op een reeks van gewenste 
waarden en druk daarna op 'Opslaan'.

4. Gewenste waarden 1-4: de mogelijke gewenste waarden voor de 
regelaar worden onder elkaar weergegeven. Hier is van links naar 
rechts de volgende informatie te vinden:
- S1 − S4/V1 − V4 wordt de sensoringang of virtuele ingang aange-
geven.
- O1 − O4 wordt de uitgang aangegeven. Met 'schakelklok' wordt 
aangegeven dat de uitgang direct wordt aangestuurd.
Bijvoorbeeld vrij chloor, pH of de tekst 'Geen regelfunctie' als deze 
regelaar inactief is.
Met een pijl naar boven of beneden wordt aangegeven om welke re-
gelrichting het gaat. Opheffen of neerlaten.
- Daarna volgt de gewenste waarde. Druk op de gewenste waarde. 
Deze kan meteen worden gewijzigd. Als het gaat om een regeling in 
twee richtingen, moeten ook twee gewenste waarden worden inge-
voerd. Zowel voor de regelrichting Opheffen als voor Neerlaten. Als 
deze gewenste waarden worden gewijzigd, verandert dit niet de 
reeksen van gewenste waarden die kunnen worden opgeslagen. 
Daarvoor moet u stap 3 uitvoeren.

5. Debiet: u kunt het debiet activeren of deactiveren. Hierdoor kan het 
debiet worden verlaagd met 0 tot 100 %. De waarde van het debiet 
wordt met de stelwaarde Y vermenigvuldigd. Als de stelwaarde bij-
voorbeeld 80 % bedraagt, maar het debiet maar 50 % is, zorgt dit 
voor een uitgangsvermogen van: stelgrootte Y = 80 % ∙ 50 % = 40 %.

ü	De gewenste waarde is ingesteld.
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9.7.2  Reeksen gewenste waarden laden

U kunt een reeks van gewenste waarden laden.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu via 'Gewenste waarden' naar het tabblad 
'Reeks gewenste waarden'.

2. Selecteer een reeks van gewenste waarden naar keuze.

3. Druk op 'Laden'.
4	De reeks van gewenste waarden naar keuze is meteen actief.

ü	De reeks van gewenste waarden is geladen.

9.7.3  Gewenste waarden omschakelen

De reeksen van gewenste waarden die bij het vorige punt zijn ingesteld, 
kunnen handmatig of automatisch worden omgeschakeld. U heeft twee 
mogelijkheden om het automatisch omschakelen te activeren:

1. Ga in de menuopdracht 'Gewenste waarden' naar het tabblad 'Om-
schakeling' en plaats een vinkje bij 'Gewenste waarden automatisch 
schakelen'.

2. Ga naar het menu 'Handmatige modus' en plaats een vinkje bij 'Ge-
wenste waarden automatisch schakelen'.

Voor het automatisch omschakelen kunt u een digitale ingang (zie hoofd-
stuk  „Omschakeling via digitale ingangen” op pagina 38) en meerdere 
interne schakelklokken (zie hoofdstuk 9.7.3.2 „Omschakeling via een 
schakelklok” op pagina 39) gebruiken. Hierbij heeft het omschakelen 
via een digitale ingang hogere prioriteit. Er wordt alleen via een schakel-
klok omgeschakeld als er geen omschakeling via een digitale ingang ac-
tief is.

Omschakeling via digitale ingangen

Voordat u een digitale ingang voor het omschakelen op een bepaalde 
reeks van gewenste waarden kunt gebruiken, moet u de digitale ingang 
volgens hoofdstuk 8.2.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 29 configure-
ren.

U kunt voor het omschakelen kiezen uit drie uitvoeringen: extern gestuur-
de omschakeling, omschakeling via een interne schakelklok en de functie 
'ECO-besturing' die verder de grenswaardecontrole meeneemt.

Externe omschakeling configureren

Bij de externe aansturing wordt op de reeks van gewenste gegevens naar 
keuze overgeschakeld zolang de digitale ingang is geactiveerd.

Als de digitale ingang wordt gedeactiveerd, schakelt het apparaat terug 
naar de vorige reeks van gewenste waarden.

Druk voor het configureren in de menuopdracht 'Gewenste waarden' op 
het tabblad 'Omschakeling'. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de omschakeling en stel het volgende in.

2. Reeks van gewenste waarden automatisch schakelen: zet hier 
een vinkje.

3. Omschakeling: druk op het punt 'Digitale ingang'.

4. Functie: druk op het punt 'Externe omschakeling'.

5. Reeks van gewenste waarden: druk op de reeks van gewenste 
waarden waar op moet worden overgeschakeld.

6. Digitale ingang: hier wordt aangegeven welke digitale ingang wordt 
gebruikt.

ü	De configuratie van de externe omschakeling is afgesloten.

9.7.3.1  Omschakeling via timer

Bij de omschakeling via de timer is de reeks van gewenste waarden naar 
keuze actief tot de ingestelde tijd is verstreken. Als de tijd is verstreken, 
wordt weer de vorige reeks van gewenste waarden geactiveerd.

U kunt de timer ook handmatig starten en zo bijvoorbeeld een schok-
chloorbehandeling activeren.

Druk voor het configureren in de menuopdracht 'Gewenste waarden' op 
het tabblad 'Omschakeling' en voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de omschakeling en stel het volgende in.

2. Reeks van gewenste waarden automatisch schakelen: zet hier 
een vinkje.

3. Omschakeling: druk op het punt 'Digitale ingang'.

4. Functie: druk op het punt 'Timer'.

5. Reeks van gewenste waarden: druk op de reeks van gewenste 
waarden waar op moet worden overgeschakeld.

6. Digitale ingang: hier wordt aangegeven welke digitale ingang wordt 
gebruikt.

7. Tijd: stel de timer op de gewenste duur in.

8. 'Uit' of 'Actief': hier wordt aangegeven of de timer momenteel actief 
is. Als dit het geval is, wordt weergeven hoelang de timer nog actief 
is.

9. Toets 'Start' of 'Stop': de timer kan handmatig worden gestart of 
gestopt. Bijvoorbeeld voor een schokchloorbehandeling.

ü	De configuratie is afgesloten.

Omschakeling via timer

Bij de omschakeling via de timer is de reeks van gewenste waarden naar 
keuze actief tot de ingestelde tijd is verstreken. Als de tijd is verstreken, 
wordt weer de vorige reeks van gewenste waarden geactiveerd.

U kunt de timer ook handmatig starten en zo bijvoorbeeld een schok-
chloorbehandeling activeren.

Druk voor het configureren in de menuopdracht 'Gewenste waarden' op 
het tabblad 'Omschakeling'. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de omschakeling en stel het volgende in.

2. Reeks van gewenste waarden automatisch schakelen: zet hier 
een vinkje.

3. Omschakeling: druk op het punt 'Digitale ingang'.

4. Functie: druk op het punt 'Timer'.

5. Reeks van gewenste waarden: druk op de reeks van gewenste 
waarden waar op moet worden overgeschakeld.

6. Digitale ingang: hier wordt aangegeven welke digitale ingang wordt 
gebruikt.
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7. Tijd: stel de timer op de gewenste duur in.

8. 'Uit' of 'Actief': hier wordt aangegeven of de timer momenteel actief 
is. Als dit het geval is, wordt weergeven hoelang de timer nog actief 
is.

9. Toets 'Start' of 'Stop': De timer kan handmatig worden gestart of 
gestopt, bijvoorbeeld voor een schokchloorbehandeling.

ü	De configuratie is afgesloten.

Omschakeling via ECO-besturing configureren

Voor de 'Verminderde werking' is een grenswaardecontrole vastgelegd. 
De grenswaardecontrole wordt over het algemeen gebruikt om de circu-
latiecapaciteit te verlagen.

Als alle meetwaarden zich binnen de ingestelde gewenste waarden be-
vinden, is de uitgang gesloten. Als daarnaast de digitale ingang voor het 
overschakelen op een andere reeks van gewenste waarden is gescha-
keld, wordt de 'verminderde werking' actief en wordt op de reeks van ge-
wenste waarden naar keuze overgeschakeld.

Handelingsacties:
ü	De grenswaardecontrole is geconfigureerd zoals in hoofdstuk  

„Grenswaardecontrole” op pagina 30 is beschreven.

Druk voor het configureren in de menuopdracht 'Gewenste waarden' op 
het tabblad 'Omschakeling'. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Reeks van gewenste waarden automatisch schakelen: zet hier 
een vinkje.

2. Omschakeling: druk op het punt 'Schakelingang'.

3. Functie: druk op het punt 'ECO-besturing'.

4. Reeks van gewenste waarden: druk op de reeks van gewenste 
waarden waar op moet worden overgeschakeld.

5. Digitale ingang: Hier wordt aangegeven welke digitale ingang wordt 
gebruikt.

ü	Configuratie “omschakeling via ECO-besturing” afgesloten..

9.7.3.2  Omschakeling via een schakelklok

Naast het omschakelen via een digitale schakelingang (zie hoofdstuk  
„Omschakeling via digitale ingangen” op pagina 38) kunnen tot tien 
schakelklokken worden geconfigureerd. Voor de schakelklokken worden 
tijden ingesteld. Op deze tijden wordt er dan op een bepaalde reeks van 
gewenste waarden overgeschakeld.

Druk voor het configureren in de menuopdracht 'Gewenste waarden' op 
het tabblad 'Omschakeling'.

Voer de volgende stappen uit:

1. Reeks van gewenste waarden automatisch schakelen: zet hier 
een vinkje.

2. Omschakeling: Configureer tot tien schakelklokken en stel het vol-
gende in.

3. Uit/actief: zet de schakelklok aan.

4. Tijd: Configureer een tijd waarop moet worden overgeschakeld. Stel 
de uren en minuten in.

5. Maandag – zondag: zet bij elke weekdag waarop de schakelklok 
actief moet zijn een vinkje.

6. Reeks van gewenste waarden: druk op de reeks van gewenste 
waarden waar op moet worden overgeschakeld.

ü	Configuratie “omschakeling via schakelklok” afgesloten.

9.8  Gebruik via een netwerk

U moet het apparaat op een bestaand ethernetnetwerk of RS485-net-
werk aansluiten om het via een netwerk te kunnen gebruiken.

Meer informatie over het aansluiten op een bestaand netwerk is te vinden 
in de hoofdstukken 7.13 „Ethernet aansluiten” op pagina 24, 7.14 
„RS485-interface” op pagina 24 en 8.4 „Netwerkinstellingen” op pagi-
na 32.

i Controleer de configuratie van uw beveiligingssoftware als er 
bij de toegang via een netwerk verbindingsproblemen zijn.

Modbus

U heeft zowel via ethernet als via RS485 via het Modbus-protocol toe-
gang tot bepaalde gegevens van het apparaat. U heeft het Modbus-proto-
col bijvoorbeeld nodig om verbinding te maken met een controlekamer of 
een PLC. Voor ethernet wordt Modbus TCP/IP ondersteund en voor de 
RS485-interface het Modbus RTU-protocol.

De Modbus-adressen van het apparaat vindt u in hoofdstuk 13 „Mod-
bus-adressen” op pagina 46.

Webbrowser (alleen ethernet)

U heeft met alle netwerkapparaten van een netwerk die over een web-
browser beschikken toegang tot de gegevens van het apparaat. U heeft 
voor de toegang het IP-adres, het subnetmasker en eventueel het MAC-
adres van het apparaat nodig.

De netwerkinstellingen van het apparaat vindt u in het hoofdmenu via > 
Systeem > Service > Netwerk.

Open de webbrowser van uw eindapparaat en voer in de adresregel het 
IP-adres van het apparaat in. De pagina van het apparaat wordt geopend 
en hier is veel informatie te vinden.

TFTP-protocol (alleen ethernet)

U heeft via TFTP-clientsoftware toegang tot het geheugen van het appa-
raat zolang TFTP in de netwerkinstellingen is geactiveerd. U heeft voor 
toegang het IP-adres van het apparaat nodig.

i De netwerkinstellingen van het apparaat vindt u in het hoofd-
menu via > Systeem > Service > Netwerk.
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10 Buiten bedrijfstelling

10.1  Buitenbedrijfstelling voor korte tijd

Een korte buitenbedrijfstelling is een deactivering, bijvoorbeeld voor het 
aanpassen van de meetwaarden of voor onderhoudswerkzaamheden. 
Volg voor een lange buitenbedrijfstelling de instructies in hoofdstuk 10.2 
„Lange buitenbedrijfstelling” op pagina 40 op.

Voer de volgende stappen uit:

1. Draai de toevoerkraan (Afb. 1 „Meetwaterbord EASYPRO SMART” op 
pagina 9, pos. 9) van het meetwaterbord dicht of sluit de meet-
watertoevoer extern. Daardoor worden de meting en regeling van de 
TOPAX® MC-regelaar onderbroken en het meetwatercircuit kan wor-
den geopend.

2. Ontkoppel de externe stroomvoorziening van de TOPAX® MC-rege-
laar.

3. Voer de geplande werkzaamheden aan het meetwaterbord uit.

4. Sluit de externe stroomvoorziening van de TOPAX® MC-regelaar 
weer aan.

5. Draai de toevoerkraan van het meetwaterbord open of open weer de 
externe meetwatertoevoer. Het meetwaterbord begint meteen met 
meten en regelen.

ü	Het meetwaterbord is korte tijd buiten bedrijf gesteld en weer 
in bedrijf gesteld.

10.2  Lange buitenbedrijfstelling

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die moeten worden 
opgevolgd bij een lange buitenbedrijfstelling om ervoor te zorgen dat het 
meetwaterbord goed werkt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Draai de toevoerkraan (Afb. 1 „Meetwaterbord EASYPRO SMART” op 
pagina 9, pos. 9) van het meetwaterbord dicht of sluit de meet-
watertoevoer extern. Daardoor worden de meting en regeling van de 
TOPAX® MC-regelaar onderbroken en het meetwatercircuit kan wor-
den geopend.

2. Ontkoppel de externe stroomvoorziening van de TOPAX® MC-rege-
laar.

3. Klem alle kabels in de TOPAX® MC-regelaar af.

4. Koppel de ingaande slangverbindingen van de toevoerkraan of het 
meetwaterfilter (Afb. 1 „Meetwaterbord EASYPRO SMART” op pagina 
9, pos. 9) en de uitgaande slangverbinding van de afvoerkraan 
(Afb. 1 „Meetwaterbord EASYPRO SMART” op pagina 9, pos. 10) 
of de meetcellenarmatuur los.

5. Schroef de zwarte schroefdoppen van de onderkant van de armatu-
ren af en laat het meetwater uit de armaturen lopen.

6. Haal nu onmiddellijk de meetcellen uit de armaturen en sla ze in ver-
ticale positie in een 3-molaire kaliumchlorideoplossing op.

ü	Het meetwaterbord is voor lange tijd buiten bedrijf gesteld.

10.3  Opslag

Handelingsacties:

ü	Het product is overeenkomstig hoofdstuk 10.2 „Lange buitenbedrijf-
stelling” op pagina 40 buiten bedrijf gesteld.

De levensduur van het meetwaterbord wordt verlengd als het bord op de 
juiste manier wordt opgeslagen. Negatieve invloeden zoals bijv. extreme 
temperatuur, hoge vochtigheid, stof, chemicaliën enz moeten vermeden 
worden.

Schroef het meetwaterbord van de wandhouder af en sla het op.

Zorg voor de meest mogelijke ideale opslag voorzieningen:

n	Koele, droge, stofvrije opslagruimte met voldoende ventilatie
n	De temperaturen zijn tussen +0 °C en +50 °C
n	De relatieve luchtvochtigheid is niet hoger dan 90%

10.4  Transport

Handelingsacties:

ü	Het meetwaterbord is overeenkomstig hoofdstuk 10.2 „Lange bui-
tenbedrijfstelling” op pagina 40 buiten bedrijf gesteld.

n	Het meetwaterbord mag alleen worden getransporteerd als het is ge-
leegd.

n	Hevige schokken moeten altijd worden voorkomen.

Als het product wordt teruggestuurd naar de fabrikant, moeten hoofdstuk 
17 „Reinigingsverklaring” op pagina 55 en 18 „Garantieclaim” op pa-
gina 56 in acht worden genomen.

10.5  Afvoer van afval
n	Het product moet overeenkomstig de lokale voorschriften en bepalin-

gen worden afgevoerd. Laat het apparaat niet in de vuilcontainer be-
landen!

n	Omdat de afvoervoorschriften per land kunnen verschillen, raden we 
u aan om contact op te nemen met uw leverancier.

n	In Duitsland neemt de fabrikant de kosten voor de afvoer op zich. 
Daarvoor moet het product wel inclusief een verklaring van geen be-
zwaar en zonder enig gevaar worden opgestuurd (zie hoofdstuk 17 
„Reinigingsverklaring” op pagina 55).
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11 Onderhoud

Producten van Lutz-Jesco zijn volgens de hoogste kwaliteitsmaatstaven 
gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks zijn er enkele 
onderdelen welke slijtage bij gebruik vertonen. Voor een lange gebruik-
speriode is daarom een regelmatige visuele controle aan te bevelen. Re-
gelmatig onderhoud van de installatie beschermd deze tegen bedrijfson-
derbrekingen.

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Onder spanning staande delen kunnen tot dodelijke verwondingen lei-
den.

ð	Scheidt de apparaat van de netspanning alvorens te beginnen met 
de onderhoud werkzaamheden.

ð	Voorkom dat de apparaat onvoorzien inschakelt.

WAARSCHUWING

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende 
personele kwalificatie!
De installatie en het toebehoren mogen alleen door voldoende gekwa-
lificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. 
Niet voldoende scholing verhoogd het gevaar op ongevallen.

ð	Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig gekwalifi-
ceerd personeel uitgevoerd mogen worden.

11.1  Regelmatige controle

De regelmatige bedrijfscontrole beperkt zich tot het vervangen van de 
lege jerrycans voor chemicaliën en bijvoorbeeld het maandelijks kalibre-
ren van de pH- en redoxmeting en eventueel de chloormeting.

i De levensduur van de glaselektrode is afhankelijk van de be-
drijfsomstandigheden en de watereigenschappen (bijvoor-
beeld agressiviteit, vetten enzovoort). De levensduur is nor-
maal gesproken circa 12 – 15 maanden, waarbij de opslagtijd 
voor vijftig procent wordt meegeteld.

11.2  Onderhoudsinterval

Hoe vaak onderhoud moet worden uitgevoerd, is maar in beperkte mate 
afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. De chemische belasting 
van bijvoorbeeld rubberen onderdelen begint bij het eerste contact met 
de media en is dan niet afhankelijk van het soort gebruik.

Interval Onderhoud

Elke dag n	Visuele controle van alle componenten

Elke week

n	Meetwaarden controleren
n	Meetingangen eventueel opnieuw afstellen
n	Visuele controle van het meetwaterfilter
n	Eventueel reiniging van het meetwaterfilter

Maandelijks
n	Functiecontrole van het touchscreen (TOPAX® MC)
n	Aanpassen van de meetwaarden (TOPAX® MC)

Elk jaar 

n	Controle van de knoopcel
n	Reiniging van de armaturen
n	Evt. vervangen van de meetcellen
n	Reiniging van de watervoerende delen
n	Vervangen van de afdichtingen
n	Vervangen van de pompslangen
n	Onderhoud van het injectiestukken
n	Controleer de sensoren

Tab. 33:  Onderhoudsinterval

Onderhoud van chloormeetcel

De chloormeetcel wordt tijdens het onderhoud uit elkaar gehaald en op-
tisch beoordeeld.

De platina elektrode moet een spiraal met een gelijkmatige afstand tus-
sen de wikkelingen zijn en mag geen duidelijke beschadigingen vertonen.

Bij de massieve koperen (of zilveren) elektrode zijn lichte schuurplekken 
door de reinigingskogels mogelijk. Oxide-afzettingen kunnen worden ver-
wijderd door te schuren met fijn schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 800) 
op het met de pijl aangegeven oppervlak.

Afb. 27:  Chloormeetcel

Bij het monteren van de chloormeetcel moet op de glaskogels worden 
gelet. Ze mogen niet op de schroefdraad en ook niet op het afdichtvlak 
voor de O-ring liggen. Draai de klemschroeven voor de elektroden hand-
vast aan (kunststof!).

Controleer de glaskogels en vervang ze eventueel.

Te reinigen oppervlak
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11.3  Doorstroombewaking instellen (te weinig 
meetwater)

Als de stromingsbewaking niet naar behoren schakelt, kan deze opnieuw 
worden afgesteld.

n	Laat voldoende meetwater doorstromen.
n	Draai de kabelwartel los tot het contact met de kabel kan worden be-

wogen. 
n	Schuif het contact er zo ver in tot de regelaar aangeeft dat er te weinig 

meetwater is.
n	Trek het contact er circa 1 cm uit. De melding verdwijnt.
n	Draai de kabelwartel weer vast.
n	Voer een functiecontrole uit door de meetwatertoevoer te blokkeren.

11.4  Onderhoud van de slangenpomp

Slangenpompen zijn onderhoudsarme pompen. Alleen pompslangen die 
chemisch en mechanisch veel worden belast, zijn aan slijtage onderhe-
vig. Het regelmatig vervangen van de pompslangen beschermt tegen be-
drijfsonderbrekingen.

Als de slang is gebroken en de rotor chemisch is aangetast, kan ook deze 
worden vervangen. 

Als de pomp helemaal uit elkaar wordt gehaald, moeten de schroeven 
met het volgende aanhaalmoment worden aangedraaid:

Schroeven op behuizing:  20 Ncm

Bevestiging van pompkop:  15 Ncm

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Bij alle werkzaamheden aan de pomp moet de voeding worden onder-
broken.

ð	Maak de installatie spanningsvrij.

ð	Beveilig het systeem tegen opnieuw inschakelen.

ð	Controleer met een meter of de installatie niet onder spanning staat.

ð	Aard de installatie en sluit deze aansluitend kort.

ð	Dek naastgelegen onder spanning staande delen af.

VOORZICHTIG

Verhoogd gevaar voor ongevallen door spuitende chemi-
caliën!
Vóór het openen van de slangaansluitingen moet de druk worden afge-
laten, zodat er geen chemicaliën uit kunnen spuiten. 

ð	De persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig de gel-
dende ongevallenpreventievoorschriften moeten worden gedra-
gen.

ð	Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie heb-
ben.

11.5  slang vervangen

i De levensduur van de slang is bij continu bedrijf circa 1000 
uur. Dit is afhankelijk van de belasting, die wordt gekenmerkt 
door medium, temperatuur, zuighoogte, druk en frequentie van 
inschakelen. Omdat de pomp in de meeste toepassingen niet 
continu in bedrijf is, is het vaak voldoende om de slang één 
keer per jaar te vervangen.

Een versleten slang is minder elastisch. Het gevolg is een lagere capaci-
teit. Een slang breekt pas als deze al ver is versleten.

Voor het vervangen van de slang is geen gereedschap nodig. De reserve-
slang is in de fabriek al op de slanghouder gemonteerd.

1. Laat de druk ontsnappen.

2. Laat de chemicaliën uit de pomp lopen en spoel met ongevaarlijk 
medium (vaak is water hier geschikt voor).

3. Ontkoppel de netspanning en beveilig tegen opnieuw inschakelen. 

4. Ontkoppel de slangaansluitingen naar de processlang. 

5. Demonteer het deksel van de pompkop. Mocht dat niet lukken, dan 
helpt het vaak om een muntje in de openingen aan de zijkant van de 
pompkop te steken. Er moet op worden gelet dat de kogellager niet 
valt.

6. Zet de veer bij de rotor rechtop.

7. Draai de rotor met behulp van de veer rechtsom en trek tegelijkertijd 
de slanghouder met de pompslang er naar voren uit.

Afb. 28:  pompdeksel demonteren

Afb. 29:  slang vervangen
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8. Plaats een nieuwe pompslang in de omgekeerde volgorde. Bij de 
montage moet de rotor weer met de hand worden gedraaid. Er moet 
op worden gelet dat de pompslang midden op het loopvlak ligt.

9. Plaats de kogellager in het deksel.

10. Het pompkopdeksel moet op de pompkop rusten.

11. Sluit de processlang aan.

11.6  rotor vervangen

De rotor is op de as van de motoraandrijving geschoven. Demonteer de 
pompslang. Nu kan de rotor worden gedemonteerd door aan de spanveer 
te trekken.

Bij de montage van de nieuwe rotor moeten de vervlakkingen bij de as en 
rotor overeenkomen.

Afb. 30:  rotor vervangen

11.7  Logboek bijhouden
Het apparaat herinnert u eraan dat een sensor moet worden vervangen 
als u dit in het logboek heeft ingevoerd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Service > Servicepost en druk 
bij 'Servicepost/'sensor' op de gewenste sensor.

2. Voer in het tabblad het serienummer en de naam van de fabrikant 
van de sensor in.

3. Activeer de herinneringsfunctie en voer een datum voor de volgende 
vervanging van de sensor in.

ü	Het logboek is bijgehouden.

11.8  Software updaten

i De nieuwste firmwareversie vindt u op onze website www.
Lutz-Jesco.com. Kopieer dit *.BIN-bestand naar de USB-stick 
van het apparaat. Het bestand moet zich in de hoofdmap van 
de USB-stick bevinden en mag dus niet in een submap zijn op-
geslagen.

U kunt de versie van het apparaat bijwerken naar een nieuwere versie.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Service > Apparaat.

2. Druk op 'Software updaten'.

3. Druk op het *.BIN-bestand met de nieuwere versie en druk daarna op 
'Laden'.

4	De software wordt geïnstalleerd. Het apparaat start tijdens dit pro-
ces automatisch opnieuw op.

ü	De update is uitgevoerd.

11.9  Batterij

Het apparaat beschikt over een knoopcel. Controleer de knoopcel bij het 
jaarlijks onderhoud. De levensduur van de knoopcel wordt bepaald door 
het gebruik van het apparaat en kan heel verschillend zijn.

Bij apparaten die vaak of voor een langere periode worden uitgeschakeld 
(bijvoorbeeld in de winter), moet u de batterij vaker vervangen.

Afb. 31:  Knoopcel CR1220

11.9.1  Laadniveau controleren

U kunt het laadniveau eenvoudig controleren met het apparaat. Vervang 
de batterij als het laadniveau lager is dan 2,9 volt.

è	Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Informatie > Systeemwaarden 
en lees het actuele laadniveau van de batterij af.

11.9.2  Batterij vervangen

Om de batterij (zie Afb. 31 „Knoopcel CR1220” op pagina 43) te kun-
nen vervangen moet u mogelijk de onderste twee ingangsprintplaten de-
monteren.

Handelingsacties:

ü	De voeding is onderbroken en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

ü	De behuizing is geopend.

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Steeksleutel 5,5 mm (M3)

@	Nieuwe batterij: CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh

Voer de volgende stappen uit:

1. Trek alle kabelverbindingen uit de ingangsprintplaten die u moet de-
monteren.

2. Schroef met de steeksleutel de borgmoeren van de witte bescherm-
plaat los en haal ze eruit.

3. Schroef met de steeksleutel de twee moeren van de ingangsprintpla-
ten die u moet weghalen los.

4. Trek de ingangsprintplaten voorzichtig van hun houders.
4	U kunt nu goed bij de batterij.
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5. Hef de oude batterij uit de houder zonder de contactbeugel te be-
schadigen.

6. Schuif de nieuwe batterij in de houder.

ü	De batterij is vervangen.

11.10  Zekering vervangen

Het apparaat is met een elektrische zekering beveiligd tegen kortsluiting 
of overspanning. U kunt de zekering vervangen als deze defect is.

81 92 3 4 5 6 7 10 11121314151617181920

2930313233343536212223242526272837383940

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

USB

Afb. 32:  Positie van de zekering ('Fuse')

Handelingsacties:

ü	De voeding is onderbroken en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

ü	De behuizing is geopend.

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Gleufschroevendraaier

@	Nieuwe zekering: 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, traag 

Voer de volgende stappen uit:

1. Rechtsonder boven de klemmen voor PE, N en L bevindt zich de ze-
keringhouder in de vorm van een bajonetsluiting met het opschrift 
'Fuse'. Duw met de gleufschroevendraaier de sluiting naar beneden 
en draai deze naar links.

2. Haal de zekering weg.

3. Vervang de zekering en bevestig de nieuwe zekering weer door de 
sluiting naar rechts te draaien.

ü	De zekering is vervangen.

11.11  Instellingen resetten

i In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de in-
terne fabrieksinstellingen en de configuratie van het apparaat. 
De fabrieksinstelling bestaat uit de basisconfiguratie van de 
hardware van het apparaat en kan niet worden gewijzigd. Het 
configuratiebestand (*.SET) bestaat uit de individuele configu-
ratie van het apparaat. U kunt de individuele instellingen wijzi-
gen, opslaan en laden.

Fabrieksinstelling resetten

U kunt het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Daarmee wordt 
de configuratie gewist. U moet daarna een configuratiebestand laden of 
de configuratie handmatig uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Service > Apparaat.

2. Druk op 'Fabrieksinstelling'.

3. Bevestig dit door op 'Ja' te drukken.
4	De configuratie is gewist. U moet doorgaan met het volgende hoofd-

stuk.

ü	Gereset naar fabrieksinstellingen.

Configuratie opnieuw instellen

De configuratie van het apparaat wordt in *.SET-bestanden opgeslagen. 
Af fabriek is er al een configuratiebestand met standaardinstellingen be-
schikbaar. U kunt dit bestand echter wijzigen of uw eigen configuratie in 
nieuwe bestanden opslaan.

Advies: wijzig het standaardconfiguratiebestand niet en sla uw eigen 
configuratie in een nieuw bestand op. Bij problemen met de configuratie 
kunt u zo snel terugkeren naar een configuratie die wel goed werkt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het hoofdmenu naar Systeem > Instellingen > Configuratie.

2. Druk op een bestaand configuratiebestand.

3. Bevestig dit door op 'Laden' te drukken.
4	De configuratie van het apparaat keert terug naar de opgeslagen 

toestand.

ü	De oude configuratie is geladen.

11.12  Onderhoud afsluiten

Voer de volgende stappen uit:

1. Noteer de datum van het onderhoud en de uitgevoerde onderhouds-
werkzaamheden.

2. Ga in het menu 'Service' naar het tabblad 'Servicepost'. Voer uw be-
drijfsnaam en een opmerking over het uitgevoerde onderhoud in. Ac-
tiveer de herinneringsfunctie en voer een datum voor het volgende 
onderhoud in. Bevestig dit door op de toets 'Opslaan' te drukken.

4	Het onderhoud dat u heeft uitgevoerd, wordt in het logboek mee op-
genomen.

3. Ga voor het opnieuw in bedrijf stellen te werk zoals in hoofdstuk 8 
„Inbedrijfstelling” op pagina 25 is beschreven.

ü	Het onderhoud is afgesloten.

Zekering
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12 Storingsanalyse

Hierbij volgt informatie om storingen aan het apparaat resp. de installatie op te lossen. Mocht het niet lukken om de storing te verhelpen, neem dan con-
tact op met de fabrikant om verdere maatregelen te bespreken of stuur het apparaat op voor reparatie.

Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Alle instellingen van het apparaat gaan verloren 
als het van het lichtnet is losgekoppeld en weer 
wordt aangesloten.

De batterij is leeg. n	Controleren of de batterij echt leeg is. Ga 
hiervoor naar het menu Systeem > 
Informatie > Systeemwaarden. Bij 'Batterij' 
is de batterijspanning te vinden. Als de 
spanning lager is dan 2,9 V, moet de batterij 
worden vervangen.

n	De batterij vervangen. Zie hoofdstuk 11.9 
„Batterij” op pagina 43.

Het apparaat is uitgeschakeld. De voeding is onderbroken. Voeding weer tot stand brengen.

De zekering van het apparaat is defect. De zekering vervangen. Zie hoofdstuk 11.10 
„Zekering vervangen” op pagina 44.

De sensorfout wordt als alarm afgegeven. De sensor is niet goed aangesloten. Controleren of de sensor goed is aangesloten. 
Zie hoofdstuk 7.8 „Sensoren aansluiten” op 
pagina 21.

De signaalkabel van de sensor is gebroken. De signaalkabel vervangen.

Te laag debiet. Te herkennen aan een te kleine 
beweging van de kogels in de chloormeetcel of 
de tekst 'te weinig meetwater'.

Het naaldventiel is verkeerd ingesteld. Kalibreer het naaldventiel opnieuw (zie 
hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling” op pagina 25).

De afsluitkraan in de waterleiding is niet 
volledig opengedraaid.

Controleer of alle ventielen volledig zijn 
opengedraaid.

Het meetwaterfilter is verstopt. Reinig het filter of vervang het filterinzet.

De inlaatsproeier van de chloormeetcel is 
verstopt.

Reinig de chloormeetcel en bouw een 
meetwaterfilter in.

Het meetwatercontact is versteld of defect. Stel het contact opnieuw af of vervang het.

Niet voldoende waterdruk. Doe de klep in de zwembadcircuit iets verder 
dicht of bouw een meetwaterpomp in.

De waarden op de desinfectieregelaar 
schommelen, hoewel de handmatige meting 
stabiele waarden oplevert.

De schommelende pH-waarde in het water 
zorgt ervoor dat het desinfectiemiddel veel 
minder effectief is. (Dit is niet van invloed op de 
handmatige meting.)

Stabiliseer de pH-waarde door de regelaar goed 
in te stellen.

Potentiaalverschuiving door elektrische 
apparaten in de zwembadcirculatie.

Zorg voor een potentiaalvereffening: Plaats 
stukjes metaal voor en achter het meetwater-
bord in de meetwaterleiding en verbind ze met 
elkaar.

De pH- en redoxmeting kunnen niet worden 
gekalibreerd.

De sondekabel is verkeerd aangesloten. Sluit de kabel goed aan.

De sondes zijn leeg. Monteer een nieuwe sonde.

Overmatige slijtage bij de elektroden van de 
chloormeetcel.

Het debiet is te hoog. Verlaag het debiet tot de kogels in de meetcel 
net boven het bovenste punt uitkomen.

Overmatige slijtage bij de koperen elektrode in 
zout water.

Plaats een zilveren elektrode.

Er zitten deeltjes in het meetwater (bijvoorbeeld 
zand).

Bouw een meetwaterfilter in.

Tab. 34:  storingsanalyse meetwaterbord
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13 Modbus-adressen

Bij een DOUBLE-WORD wordt het HIGH-WORD als eerst overgedragen. De hexadecimale weergave wordt door de waarde '0 x' voorafgegaan.

Adres

Le
ze

n

Sc
hr

ijv
en

Beschrijving Toelichting

Gegevens die niet specifiek zijn voor een bepaald kanaal of bepaalde kanalen.

4 x Apparaattype + variant
0x0500 + (aantal kanalen -1)
Een eenkanaals regelaar heeft ook de karakteristiek: 0x0500.

6 – 8 x Software-Versie
Overdracht: ASCII-tekens
bijv. 102 is de softwareversie V1.02

10 – 11 x Bedrijfsuren

13 x Hardwareversie

2000 – 2002 x Serienummer

De informatie is één ASCII-teken in HIGH-BYTE en één teken in 
LOW-BYTE.
Serienummer: 123456 wordt dus als 
adres 2000: 0x3132
adres 2001: 0x3334
adres 2002: 0x3536
overgedragen

2003 x Status digitale ingangen

Geeft de logische volgorde van de klemmen aan (niet de geconfigu-
reerde softwarefunctie).
De afzonderlijke bits zijn direct aan de ingangsklemmen toegewezen.
Voorbeeld: 0x01 betekent dat de eerste digitale ingang (klem 21 + 22) 
wordt aangestuurd.

2004 x Status digitale uitgangen
De afzonderlijke bits van de uitgangsmodules.
Voorbeeld: 0x03 betekent dat het bovenste relais of de bovenste 
optocoupler van de tweede uitgangsmodule (van boven) actief is.

2008 – 2017 x x Naam van het apparaat

Max. 20 tekens
ATTENTIE!
Bij de afstelling moet bij de eerste nul (einde van tekenreeks) worden 
gestopt.
De afzonderlijke letters zijn in de HIGH-BYTE en LOW-BYTE van elk 
adres te vinden. Een 'GW' zorgt dus voor:
adres 2008 = 0x4757
adres 2009 = 0x00??
De vraagtekens zijn niet gedefinieerd.
Alle andere adressen sturen in dit geval niet-gedefinieerde waarden.

Gegevens voor de ingang. Er worden voor elke ingang, 1 tot 4, 20 adressen aangehouden. De adresruimte voor de ingangen begint steeds 
bij 2020, 2040, 2060 en 2080.

Tab. 35:  Modbus-adressen
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Adres
Le

ze
n

Sc
hr

ijv
en

Beschrijving Toelichting

2020 x Medium

n	1 = pH
n	2 = redox
n	3 = vrij chloor
n	4 = totaal chloor
n	5 = chloordioxide
n	6 = broom
n	7 = chloriet
n	8 = waterstofperoxide
n	9 = ozon
n	10 = bromide
n	11 = fluoride
n	12 = zoutgehalte
n	13 = geleidbaarheid
n	14 = stroom
n	15 = temperatuur
n	16 = neutraal (0 – 100%)
n	254 = geen invoer
n	255 = geen type

2021 – 2022 x Meetwaarde Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (4 bytes signed int).

2023 x Eenheid

Nummer Eenheid Aantal cijfers na de 
komma

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
impulsen/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1

2024 x De toegewezen ingang van de regelaar.

n	0 = sensor 1
n	1 = sensor 2
n	2 = sensor 3
n	3 = sensor 4
n	4 = virtuele ingang 1
n	5 = virtuele ingang 2
n	6 = virtuele ingang 3
n	7 = virtuele ingang 4
n	8 = schakelklok

Tab. 35:  Modbus-adressen
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Adres

Le
ze

n

Sc
hr

ijv
en

Beschrijving Toelichting

2025
x Regeluitgang Y (actieve regeling) 500 = 50,0 % (2 bytes signed int)

x x Regeluitgang Y (alleen handmatige modus)

2026
x Regeluitgang 2 Y2 (actieve regeling) 500 = 50,0 % (2 bytes signed int)

Tweede richting als regeling in twee richtingen actief is.
x x Regeluitgang 2 Y2 (alleen handmatige modus)

2027 – 2028 x x Gewenste waarde 1 Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (4 bytes signed int).

2029 – 2030 x x Gewenste waarde 2 Als regeling in twee richtingen actief is (4 bytes signed int).

2031 x x Xp Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (2 bytes unsigned int).

2032 x x Tv Voorlooptijd in s (2 bytes unsigned int).

2033 x x Tn Nasteltijd in s (2 bytes unsigned int).

2034
x x Minimum- en maximumalarm Schrijven:

0 = alarm bevestigen
Lezen:
Bit 0 = minimumalarm actief
Bit 1 = maximumalarm actief

2035
x x Y-alarm Schrijven:

0 = alarm bevestigen
Lezen:
Bit 0 = Y-alarm niet actief
Bit 1 = Y-alarm actief

2036
x x Handmatige modus Bit 0: handmatige modus aan

Bit 1: dalen (bij regeling in twee richtingen)

Gegevens van de virtuele ingangen. Er worden voor elke ingang, 1 tot 4, 20 adressen aangehouden. De adresruimte voor de virtuele 
ingangen begint steeds bij 2100, 2120, 2140 en 2160.

2100

x Berekening 0 = uit, geen berekening
1 = meting verschilwaarde
2 = gebonden chloor
3 = werkzaam chloor

2101 – 2102 x Meetwaarde Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (4 bytes signed int).

2103

x Eenheid Nummer Eenheid Aantal cijfers na de 
komma

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
impulsen/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1

Tab. 35:  Modbus-adressen
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Adres
Le

ze
n

Sc
hr

ijv
en

Beschrijving Toelichting

2104 x De toegewezen ingang van de regelaar.

n	0 = sensor 1
n	1 = sensor 2
n	2 = sensor 3
n	3 = sensor 4
n	4 = virtuele ingang 1
n	5 = virtuele ingang 2
n	6 = virtuele ingang 3
n	7 = virtuele ingang 4
n	8 = schakelklok

2105
x Regeluitgang Y (actieve regeling) 500 = 50,0 % (2 bytes signed int)

x x Regeluitgang Y (alleen handmatige modus)

2106
x Regeluitgang 2 Y2 (actieve regeling) 500 = 50,0 % (2 bytes signed int)

Tweede richting als regeling in twee richtingen actief is.
x x Regeluitgang 2 Y2 (alleen handmatige modus)

2107 – 2108 x x Gewenste waarde 1 Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (4 bytes signed int).

2109 – 2110 x x Gewenste waarde 2 Als regeling in twee richtingen actief is (4 bytes signed int).

2111 x x Xp Aantal cijfers na de komma, zie eenheid (2 bytes unsigned int).

2112 x x Tv Voorlooptijd in s (2 bytes unsigned int).

2113 x x Tn Nasteltijd in s (2 bytes unsigned int).

2114 x x Minimum- en maximumalarm
Schrijven:
0 = alarm bevestigen

Lezen:
Bit 0 = minimumalarm actief
Bit 1 = maximumalarm actief

2115 x x Y-alarm
Schrijven:
0 = alarm bevestigen

Lezen:
Bit 0 = Y-alarm niet actief
Bit 1 = Y-alarm actief

2116 x x Handmatige modus
Bit 0: handmatige modus aan
Bit 1: dalen (bij regeling in twee richtingen)

Meer gegevens die niet specifiek zijn voor een bepaald kanaal of bepaalde kanalen.

2220 – 2223 x Analoge uitgangen 1 – 4 421 = 4,21 mA (2 bytes signed int)

Tab. 35:  Modbus-adressen
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Beschrijving Toelichting

2225 x

Alarmstatus 1

Als de bit is ingesteld, is het bijbehorende 
alarm of de melding actief.

Melding of alarm Bit

Sensorfout 1
Sensorfout 2
Sensorfout 3
Sensorfout 4
Sensor 1 maximumalarm
Sensor 2 maximumalarm
Sensor 3 maximumalarm
Sensor 4 maximumalarm
Virtueel 1 maximumalarm
Virtueel 2 maximumalarm
Virtueel 3 maximumalarm
Virtueel 4 maximumalarm
Sensor 1 minimumalarm
Sensor 2 minimumalarm
Sensor 3 minimumalarm
Sensor 4 minimumalarm

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2226 x

Alarmstatus 2

Als de bit is ingesteld, is het bijbehorende 
alarm of de melding actief.

Melding of alarm Bit

Virtueel 1 minimumalarm
Virtueel 2 minimumalarm
Virtueel 3 minimumalarm
Virtueel 4 minimumalarm
Regelaar 1 Y-alarm
Regelaar 2 Y-alarm
Regelaar 3 Y-alarm
Regelaar 4 Y-alarm
Temperatuur 1 maximumalarm
Temperatuur 2 maximumalarm
Temperatuur 3 maximumalarm
Temperatuur 4 maximumalarm
Temperatuur 1 minimumalarm
Temperatuur 2 minimumalarm
Temperatuur 3 minimumalarm
Temperatuur 4 minimumalarm

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tab. 35:  Modbus-adressen



Modbus-adressen 51© Lutz-Jesco GmbH 2020
Technische wijzigingen voorbehouden.
201130

BA-42830-05-V04

  Meetwaterborden EASYPRO SMART Bedieningsvoorschrift

Adres
Le

ze
n

Sc
hr

ijv
en

Beschrijving Toelichting

2227 x

Alarmstatus 3

Als de bit is ingesteld, is het bijbehorende 
alarm of de melding actief.

Melding of alarm Bit

Gewenste waarde omschakelen
Te weinig meetwater
Externe stop
Vooralarm 1
Vooralarm 2
Vooralarm 3
Vooralarm 4
Hoofdalarm 1
Hoofdalarm 2
Hoofdalarm 3
Hoofdalarm 4
Digitale ingang 1
Digitale ingang 2
Digitale ingang 3
Digitale ingang 4
Digitale ingang 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2228 x

Alarmstatus 4

Als de bit is ingesteld, is het bijbehorende 
alarm of de melding actief.

Melding of alarm Bit

Digitale ingang 6
Digitale ingang 7
Digitale ingang 8
Sensor 1 afstelling niet oké 1
Sensor 2 afstelling niet oké 2
Sensor 3 afstelling niet oké 3
Sensor 4 afstelling niet oké 4
Temperatuur 1 afstelling niet oké
Temperatuur 2 afstelling niet oké
Temperatuur 3 afstelling niet oké
Temperatuur 4 afstelling niet oké
Uitgang 1 afstelling niet oké
Uitgang 2 afstelling niet oké
Uitgang 3 afstelling niet oké
Uitgang 4 afstelling niet oké
Volgend onderhoud nodig

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2229 x

Alarmstatus 5

Als de bit is ingesteld, is het bijbehorende 
alarm of de melding actief.

Melding of alarm Bit

Sensor 1 moet worden vervangen
Sensor 2 moet worden vervangen
Sensor 3 moet worden vervangen
Sensor 4 moet worden vervangen

0
1
2
3

2235 x Temperatuuringang 1 235 = 23,5 °C

Bij inactieve temperatuur is de teruggave -10000

(2 bytes signed int)

2236 x Temperatuuringang 2

2237 x Temperatuuringang 3

2238 x Temperatuuringang 4

Tab. 35:  Modbus-adressen
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14 Opmerkingen bij EU-conformiteit EASYPRO
Het meetwaterbord EASYPRO SMART valt het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Het meetwaterbord EASYPRO SMART valt in het toepassingsgebied van de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

Bij de hieronder vermelde waarden worden de grenswaarden uit artikel 4 lid 1 niet overschreden. Daarom wordt het meetwaterbord EASYPRO SMART 
in overeenstemming met geldende regels van goed vakmanschap ontworpen en vervaardigd. 

Benaming van het product: meetwaterbord

Type:    EASYPRO SMART

Drukniveau:   PN3

Nominale doorlaat:   <DN20

Max. temperatuur:  45°C

Medium:   water (H2O)

Het meetwaterbord EASYPRO SMART voldoet aan alle vereisten van de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

De elektronische regelaar die op het meetwaterbord is gemonteerd, heeft een CE-markering en heeft een eigen EU-conformiteitsverklaring.

De optioneel op het meetwaterbord EASYPRO SMART aangesloten slangpompen beschikken over een eigen CE-markering.

Fabrikant en distributeur van het meetwaterbord EASYPRO SMART is:

Lutz-Jesco GmbH / Am Bostelberge 19 / 30900 Wedemark / Germany
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15 EU-conformiteitsverklaring TOPAX® MC

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

EU-Richtlinien:
EU directives:

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.03.2019

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho:

Mehrkanalregler 

Multi-Channel Controller

Régulateur multi-canaux

Controlador multi canal

Controlador multi-canal

Topax MC 

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance 
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

DIN EN ISO 12100:2011-03 
DIN EN 61000-4-2:2009-12 
DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
DIN EN 61000-4-4:2012
DIN EN 61000-4-5:2014
DIN EN 61000-4-6:2014-08
DIN EN 61000-4-11:2005-02
DIN EN 61000-6-2:2016-05
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 55016-2-3:2010 + A1:2010

Lutz-Jesco GmbH
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16 EU-Conformiteitsverklaring slangenpomp

C
E

-S
ch

la
uc

hp
um

pe
-V

04

Schlauchpumpe 2,8l

2006/42/EG
2006/95/EG

EU-Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der 
von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitstandards und 
produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(EN) EU Certificate of Conformity
The undersigned Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark. hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated
below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes
void if the units are modified without our approval.

(FR) Certificat de conformité aux directives européennes
Le constructeur, soussigné: Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf 
désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et 
autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de
Jesco supprime la validité de ce certificat.

(ES) Declaración de conformidad de la UE
El que subscribe Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, declara que la presente mercancía, objeto de la presente 
declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere, En caso de 
realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in
de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de 
voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar 
geldigheid.

(HU) EG (EK)– Egyezőségi nyilatkozat
A Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark ezúton kijelenti, hogy a szóban forgó termék annak tervezése és szerkezeti 
módja, valamint forgalomba hozott kivitele alapján a vonatkozó alapvető biztonság technikai és egészségügyi követelményeknek és az alábbi
felsorolt EG –irányelveknek minden szempontból megfelel. A terméken engedélyünk nélkül végrehajtott módosítások következtében jelen 
nyilatkozat érvényét veszíti.

(PT) Certificado de conformidade da UE
Os abaixo mencionados Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho
abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este 
certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

Dosier - Schlauchpumpe
Peristaltic Pump
Pompe peristatique
Bomba peristatica
Doseer-slangenpomp
Adagoló - tömloszivattyú

Bezeichnung des Gerätes:
Description of the unit:
Désignation du matériel:
Descripción de la mercancía:
Omschrijving van het apparaat:
A termék megnevezése:
Designação do aparelho:

Typ / Type / Tipo / Típusjelölés:

(IT) Dichiarazione di conformità alle norme UE
La sottoscritta Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, certifica che il prodotto qui de seguito indicato, nei modelli
da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di 
prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

(DK) EU Overensstemmelse certifikat
Undertegnede Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved 
retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produktspecifikationsstandarder. Dette certifikat træder du af kraft hvis enhederne er 
ændret uden vor godkendelse.

EU-Richtlinie / EU directives/
Directives européennes / Normativa UE /
EU-richtlijnen / Vonatkozó EG-irányelvek /
Directrizes da UE

EN 60335-1 : 2006
EN 60335-2-41 : 2004
EN 61326-1 : 2006
EN 61000-3-2 : 2005
EN 61000-3-3 : 2005
EN 809 : 1998
EN ISO 12100-1 : 2003

Harmonisierte Normen / harmonized
standards / Normes harmonisées /
Estándares acordemente / Toegepaste normeringen /
Hatályos normák / Normas harmonizadas

i.V. Dipl. Ing. Klaus Albert
Lutz-Jesco, Wedemark, 01.07.2008

Technische Leitung / Technical Departement Manager / Direction technique /
Dirección Técnica / Hoofd technische dienst / Műszaki irodavezető / Director Técnico

Descrizione del prodotto:

Direttive UE:

Conformità completa:

Direzione Tecnica

CE-Schlauchpumpe-V04

Bomba mangueira

2011/65/EU



Reinigingsverklaring 55© Lutz-Jesco GmbH 2020
Technische wijzigingen voorbehouden.
201130

BA-42830-05-V04

  Meetwaterborden EASYPRO SMART Bedieningsvoorschrift

17 Reinigingsverklaring

Reinigingsverklaring
(voor ieder apparaat apart invullen en zichtbaar op het apparaat aanbrengen aub)

Wij sturen u het volgende artikel toe voor reparatie:

Apparatuur en apparatuur type: .................................................... Artikelnr.: .................................................................................

Opdrachtnr.: ................................................................................. Leverdatum:.............................................................................

Reden voor reparatie: ................................................................................................................................................................................

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

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

Vloeistofgegevens

Naam / omschrijving:.................................................................... Irriterend: Ja  Nee

Eigenschappen: ............................................................................ Corrosief: Ja  Nee

We verklaren hierbij dat de apparatuur voor verzending grondig gereinigd is aan zowel de binnen- als buitenzijde en vrij is van stoffen 
welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid zoals chemisch, biologisch, giftig, ontvlambaar en radioactief materiaal en dat eventuele olie 
eruit is verwijderd.

Als fabrikant nadere reinigingswerkzaamheden nodig acht, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.

We verzekeren dat de hierboven genoemde informatie correct en volledig is en dat de apparatuur volgens de geldende voorschriften 
wordt verzonden.

Firma / Adres: ............................................................................... Telefoon: ..................................................................................

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

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

Klantnummer:............................................................................... Contactpersoon: .......................................................................

Datum, Handtekening: ..................................................................
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18 Garantieclaim

Garantie-aanvraag
Svp kopiëren en met de apparatuur meezenden!
Bij uitval van de installatie binnen de garantieperiode vragen wij u de, gereinigde, apparatuur retour te sturen, en met volledig inge-

vulde aanvraag.

Afzender

Firma: ..................................................................................................................... Tel. Nr.: ................................. Datum: .......................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon: .........................................................................................................................................................................................

Fabrikant ordernummer:: ........................................................................................ Leverdatum:................................................................

Apparaat type: ........................................................................................................ Serienummer: ............................................................

Nominale capaciteit, nominale druk: ...........................................................................................................................................................

Omschrijving probleem: ..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijfsomstandigheden van de apparatuur
Toepassing, systeemaanduiding: ................................................................................................................................................................

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

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

Eventueel gebruikte toebehoren:

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

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

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

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

Datum ingebruikname: ...............................................................................................................................................................................

Geschat aantal draaiuren: ...........................................................................................................................................................................

S.v.p specifieke installatie beschrijven en op eenvoudige tekening toegepaste materialen, diameters, lengtes en hoogtes aangeven.
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19 Verklarende woordenlijst
Grenswaardecontrole/DIN-contact

De grenswaardecontrole is een uitgang die schakelt als de vastge-
legde grenswaarden worden onderschreden of overschreden. Deze 
functie wordt in een zwembad gebruikt om een ECO- of nachtmodus met 
verlaagde circulatie te sturen. Als er geen mensen in het zwembad zijn, 
kan er energie en doseermedia worden bespaard. Met de grenswaar-
decontrole wordt daarbij bewaakt of de parameters worden aangehou-
den.

In Duitsland gelden de grenswaarden van de Duitse norm DIN 19643. 
Daarom is 'DIN-contact' een bekende benaming voor deze functie.

Hysterese

De hysterese is de vertraagde reactietijd van een tweepuntsregelaar 
als deze de gewenste waarde 'Y' bereikt en de regeling snel tussen hef-
fen en neerlaten omschakelt. Omdat het snel omschakelen of regelen 
een ongewenst effect kan hebben, kunt u de hysterese definiëren en een 
gelijkmatigere regeling bereiken.

Actuele waarde X

De actuele waarde 'X' is de continu gemeten waarde van een sensor.

Nasteltijd Tn

De nasteltijd 'Tn' is het integrale deel (I-deel) bij PI- en PID-regelaars. 
'Tn' is de tijd die de regelaar nodig heeft om de wijziging van de stel-
grootted 'Y' te bereiken die door het proportioneel bereik 'Xp' meteen 
na het springen van de regelafwijking 'X-W' wordt bereikt.

U kunt een nasteltijd 'Tn' van tot 200 minuten instellen.

P-regelaar

Een P-regelaar wordt door het proportioneel bereik 'Xp' gedefinieerd. 
Door de zuivere P-regelaar blijft er altijd een regelafwijking 'X-W' aanwe-
zig. De gewenste waarde 'W' wordt daarmee nooit bereikt.

PI-regelaar

De PI-regelaar wordt door het proportioneel bereik 'Xp' en de nastel-
tijd 'Tn' gedefinieerd. Door de PI-regelaar kan de werkelijke waarde 'X' 
de gewenste waarde 'W' bereiken.

De PI-regelaar is heel geschikt voor de meeste toepassingen.

PD-regelaar

De PD-regelaar wordt door het proportioneel bereik 'Xp' en de voor-
looptijd 'Tv' gedefinieerd. Door de PD-regelaar blijft er altijd een rege-
lafwijking 'X-W' aanwezig. De gewenste waarde 'W' wordt daarmee nooit 
bereikt.

PID-regelaar

De PID-regelaar wordt door het proportioneel bereik 'Xp', de nasteltijd 
'Tn' en de voorlooptijd 'Tv' gedefinieerd. Door het integrale deel kan 
de werkelijke waarde 'X' de gewenste waarde 'W' bereiken.

Proportioneel bereik Xp

Het proportioneel bereik 'Xp' (P-deel) van een P-, PI- of PID-regelaar geeft 
aan met welke waarde de werkelijke waarde 'X' van de gewenste 
waarde 'W' moet afwijken zodat de stelgrootte Y = 100 % bedraagt. 
Als de regelafwijking 'X-W' lager is, is de stelgrootte ook lager.

De stelgrootte 'Y' van een P-regelaar wordt nu door de regelafwijking 'X-
W' beïnvloed. De Xp-waarde wordt in de eenheid van de te regelen groot-
te aangegeven. Als bijvoorbeeld bij het regelen van de pH-waarde een Xp 
= 2 pH is gekozen en de werkelijke waarde X 9 pH is en de gewenste 
waarde W 7 pH, is de regelafwijking X-W = 9 pH – 7 pH = 2 pH.

De afwijking X-W is in dat geval zo groot als de Xp-waarde. De stelgrootte 
Y zou in dit geval 100 % zijn. Als de afwijking X-W kleiner wordt, daalt de 
stelgrootte lineair tot 0 % bij de werkelijke waarde X = gewenste waarde 
W.

Regelafwijking X-W

De regelafwijking X-W is het verschil tussen de werkelijke waarde 'X' 
en de gewenste waarde 'W'. Aan de hand van de regelafwijking kan de 
stelgrootte 'Y' worden berekend.

Gewenste waarde W

De gewenste waarde 'W' is een regeling van de gewenste waarde.

Stelgrootte Y

De stelgrootte 'Y' is de waarde waarmee de regelaar overeenkomstig 
de ingestelde parameters en de regelafwijking 'X-W' de actuator regelt. 
De waarde ligt tussen 0 % en 100 %.

Voorlooptijd Tv

Met de voorlooptijd 'Tv' wordt het differentiële deel (D-deel) bij PD- of 
PID-regelaars gedefinieerd. Met het D-deel wordt bereikt dat een cor-
rigerende stelingreep in het geregelde proces al wordt gebruikt als 
de werkelijke waarde 'X' begint af te wijken van de gewenste waar-
de 'W'. De stelgrootte 'Y' is afhankelijk van de snelheid waarmee de re-
gelafwijking 'X-W' plaatsvindt. Hoelang de correctie-ingreep werkt, wordt 
met de voorlooptijd 'Tv' bepaald. Als de werkelijke waarde 'X' niet veran-
dert en de veranderingssnelheid dus '0' is, neemt de door het D-deel uit-
gevoerde stelingreep met de voorlooptijd 'Tv' af tot '0' (ook als de werke-
lijke waarde 'X' zich niet bij de gewenste waarde 'W' bevindt, maar hier 
constant van afwijkt). Dat de regeling uiteindelijk de werkelijke waarde 
'X' naar de gewenste waarde 'W' brengt, wordt hoofdzakelijk door het 
I-deel van de regelaar bewerkstelligd. Door het D-deel wordt het regelge-
drag in veel gevallen verbeterd, omdat afwijkingen al worden tegenge-
gaan.

De voorlooptijd 'Tv' kan worden ingesteld van 0 seconden tot maximaal 
1200 seconden.

Y-alarm

U kunt een alarm activeren dat de regelaar deactiveert als de stel-
grootte 'Y' voor een ingestelde tijd meer dan 95 % bedraagt.
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