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1 Aanwijzing voor de lezer
Deze bedieningshandleiding bevat informatie en voorschriften voor het 
veilige en doelmatige gebruik van de meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

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 dit bedieningsvoorschrift wordt alles gericht geschreven naar de ge-
bruiker en/of operator, mannelijk of vrouwelijk. De tekst wordt neutraal 
weergegeven. Dit dient ervoor om de tekst leesbaar te houden. Lezers 
worden altijd op dezelfde manier aangesproken.

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:

Waarschuwingsteken 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 beno-
digd 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.



Veiligheid 5© Lutz-Jesco GmbH 2022
Technische wijzigingen voorbehouden.
220914

BA-46020-05-V06

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC Bedieningsvoorschrift

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!
Onjuist aangesloten, verkeerd geplaatste en beschadigde kabels kun-
nen tot verwondingen leiden.

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	Defecten van voorgeschreven methodes voor het onderhoud en repa-

raties
n	Gevaar voor personen bij het werken met het Apparaat
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 verordeningen en 
veiligheidsrelevante voorschriften in acht die gelden op de plaats waar 
het product wordt gebruikt. Neem in het bijzonder de volgende onderwer-
pen 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	Deze persoon moet de veiligheidsvoorzieningen en de werking ervan 

kennen
n	Deze persoon moet weten wat in de bedieningshandleiding staat en 

moet vooral op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en de 
hoofdstukken die relevant zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

n	Deze persoon moet de basisvoorschriften voor een veilige werkomge-
ving en ongevallenpreventie kennen

Alle personen moeten een van de volgende minimale kwalificaties heb-
ben:

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 zijn door de exploitant voorgelicht over de aan 
hen overgedragen taken en mogelijke gevaren bij onvakkundig handelen 
zijn 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	Transporteren
n	Mechanisch installeren
n	In bedrijf nemen
n	Buiten bedrijf stellen
n	Storingen oplossen
n	Onderhoud plegen
n	Repareren
n	Verwijdering

Elektromonteur n	Elektrisch installeren

Geïnstrueerde 
personen

n	Bedienen

Tab. 3:  Personele kwalificaties
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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	De doseerpomp wordt op een zodanige manier toegepast die niet 
overeenkomt met het bedieningsvoorschrift, in het bijzonder de veilig-
heidsaanwijzingen, bedieningsaanwijzingen en het hoofdstuk 3 
„Doelmatig gebruik” op pagina 7,

n	De informatie voor inzet- en omgevingsvoorschriften (hoofdstuk 6 
„Technische gegevens” op pagina 13) 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

De regelaar bewaakt de meetwaarden bij de waterzuivering en stuurt de 
doseersystemen die voor de waterzuivering zijn aangesloten aan. De re-
gelaar zorgt op deze manier voor constante waterwaarden in verschillen-
de toepassingen en kan universeel worden gebruikt. Een van de hoofd-
toepassingen is het behouden van de waterkwaliteit in zwembaden en in 
industriële installaties door de meting van onder andere de chloorwaarde, 
de pH-waarde, de redoxwaarde, het totale chloor en de geleidbaarheid en 
aansturing van chloorgasdoseerinstallaties te analyseren.

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 

genoeg uit te voeren
n	Foutieve aansluitleidingen voor netspanning
n	Sensoren en actuatoren op de verkeerde klemmen aangesloten of 

verkeerd geconfigureerd
n	Verwijderde aardleiding

3.3.2  Foutieve 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



Productbeschrijving8 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-46020-05-V06

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC Bedieningsvoorschrift

4 Productbeschrijving
4.1  Leveringsomvang
Vergelijk de bijgaande pakbon met hetgeen geleverd is. Het volgende be-
hoort bij de levering:

n	Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
n	Bedieningsvoorschrift
n	Bevestigingsset
n	Sensoren (optioneel)
n	Kabelverbinding van het apparaat naar de sensoren (optioneel)

4.2  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.

4.3  Hoofdweergave

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

6

21

4 5

7
pH-waarde Redox

Geleidendheidvij chloor

Redox (2): Max.-alarm

3

Afb. 1:  hoofdweergave met drie sensoren

Pos. Functies

1 Aanmelden/wachtwoordinstellingen

2 Datum/tijd

3 Meetwaarden

4 Hoofdmenu

5 Bestandsbrowser

6 Statusregel voor meldingen

7 Knipperen alarm

Tab. 4:  Positienummers hoofdweergave met drie sensoren

4.4  Typeschild meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Op het apparaat zijn aanwijzingen 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.

7

6

5

2

1

3

4

Afb. 2:  Typeschild meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Pos. Betekenis

1 Productbenaming

2 Technische specificaties

3
Teken van de conformiteit met van toepassing zijnde 
Europese richtlijnen

4 WEEE-Kenmerken

5 Serienummer

6 Artikelnummer

7 Bouwmaand/Bouwjaar

Tab. 5:  Positienummers meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
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5 Functies
5.1  Werkingsschema van een tweekanaals regelaar

Afb. 3:  werkingsschema van een tweekanaals regelaar

Kolom Veld Beschrijving

Sensoren

1. Vrij chloor

2. Stoorgrootte

3. pH-waarde

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: MAGDOS LD)

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

Tab. 6:  Uitleg werkingsschema van een tweekanaals regelaar

Sensoren Ingangsmodule Regeling Uitgangsmodule Actuatoren

vij chloor

Stoorgroot-
te

On/off

pH

Stroommodule

Digitaal 1

Virtueel 1
(werkzaam chloor)

pH-redoxmo-
dule

Regelaar 1 Module 1
pH/

temp.
Stoor-
grootte

Functies
(externe stop)

Regelaar 2temp. Module 2

Compensatie

Compensatie

5.2  Uitleg van de regelaar

5.2.1  Definities

Begrip Definitie
Werkelijke 
waarde (X)

De werkelijke waarde (X) is de meetwaarde, die 
continu voor de betreffende sensor wordt weergege-
ven.

Setpoint(W) Het setpoint W van een regeling is de waarde waaraan 
de regelaar het proces moet aanpassen en constant 
houden.

Tab. 7:  Definities

Begrip Definitie
Regelafwij-
king (X-W)

De regelafwijking X-W treedt op wanneer de 
werkelijke waarde X afwijkt van het ingestelde 
setpoint W. De stelgrootte Y resulteert uit de regelafwij-
king en de ingestelde regelparameters.

 Stelgrootte Y De stelgrootte Y van een regelsysteem is de waarde 
die de regelaar aan de actuator afgeeft (tussen 0 % en 
100 %) overeenkomstig de ingestelde parameters en 
de regelafwijking (X-W).

Tab. 7:  Definities



Functies10 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-46020-05-V06

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC Bedieningsvoorschrift

5.2.2  Proportionele regelaar (P-regelaar)
5.2.2.1  Proportioneel bereik Xp

(proportioneel effect of versterking van de regelaar)

Het proportioneel bereik 'Xp' (P-bereik) van een P-regelaar geeft aan met 
welke waarde de meetgrootte 'X' van het setpoint 'W' moet afwijken zo-
dat de stelgrootte Y = 100% bedraagt. Als de regelafwijking lager is, is de 
stelgrootte procentueel ook lager.

De stelgrootte 'Y' van een P-regelaar wordt procentueel alleen door de 
regelafwijking (X-W) beïnvloed.

Het P-bereik, dat vroeger in % werd aangegeven, wordt bij de TOPAX® 
MC direct in de overeenkomstige eenheid van de meetgrootte aangege-
ven en is de afwijking van het setpoint waarvanaf de stelwaarde 100 % 
bedraagt.

De regelafwijking wordt dus direct aangegeven, aangezien de ingangs-
elektronica ook geen vaste eindwaarde heeft. Omrekenen is niet meer 
vereist.

Voorbeeld:

Setpoint = 0,8 mg/l

Xp-waarde = 0,5 mg/l

Setpoint - Xp-waarde = werkelijke waarde waarbij de stelgrootte Y 100 
% bereikt

0,8 mg/l - 0,5 mg/l = 0,3 mg/l

Bij een werkelijke waarde van 0,3 mg/l is de stelgrootte Y op 100%.

De volgende tabel toont de vroegere specificatie van de Xp-waarde in TOPAX® DX als % met het bijbehorende meetbereik en de overeenkomstige in-
stelling in TOPAX® MC als vaste waarde met de bijbehorende eenheidsspecificatie. De tabel moet helpen om bij een conversie eenvoudig de oude in-
stellingen om te rekenen. Let erop dat in de TOPAX® MC-regelaar slechts twee decimalen worden weergegeven.

Desinfectie (vrij chloor, chloordioxide etc.)

Setpoint 
[mg/l]

Xp-waarde in [%] Xp-waarde in [%] Xp-waarde in 
[mg/l] Stelgrootte Y 100 

% bij werkelijke 
waarde in [mg/l]

Stelgrootte Y 50 % 
bij werkelijke 

waarde in [mg/l]

Stelgrootte Y 10 % 
bij werkelijke 

waarde in [mg/l]TOPAX® DX (1 
mg/l)

TOPAX® DX (2 
mg/l) TOPAX® MC

0,5 10,0 5,0 0,10 0,40 0,450 0,490

0,5 15,0 7,5 0,15 0,35 0,425 0,485

0,5 20,0 10,0 0,20 0,30 0,400 0,480

0,5 25,0 12,5 0,25 0,25 0,375 0,475

0,5 30,0 15,0 0,30 0,20 0,350 0,470

0,5 40,0 20,0 0,40 0,10 0,300 0,460

0,5 50,0 25,0 0,50 0,00 0,250 0,450
Tab. 8:  Xp-waarde desinfectie

pH-waarde

Setpoint 
[pH] Richting

Xp-waarde in [%] Xp-waarde in [pH] Stelgrootte Y 100 
% bij werkelijke 
waarde in [pH]

Stelgrootte Y 50 % 
bij werkelijke 
waarde in [pH]

Stelgrootte Y 10 % 
bij werkelijke 
waarde in [pH]

TOPAX® DX  
(0 – 14 pH) TOPAX® MC

7,0 verhogen 5,0 0,70 6,30 6,65 6,93

7,0 verhogen 10,0 1,40 5,60 6,30 6,86

7,0 verhogen 15,0 2,10 4,90 5,95 6,79

7,0 verhogen 20,0 2,80 4,20 5,60 6,72

7,0 verhogen 25,0 3,50 3,50 5,25 6,65

7,4 verhogen 5,0 0,70 6,70 7,05 7,33

7,4 verhogen 10,0 1,40 6,00 6,70 7,26

7,4 verlagen 25,0 3,50 10,90 9,15 7,75
Tab. 9:  Xp-waarde pH-waarde
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5.2.3  Proportioneel-Integrerend-(Differentiërend)-regelaar 
(PI-regelaar, PID-regelaar)

5.2.3.1  Nasteltijd Tn
(integraal effect van de PI-regelaar)

De integrale tijd van een PI- of PID-regelaar wordt de nasteltijd Tn ge-
noemd. De integrale tijd is de tijd die de stelgrootte Y bij een constante 
setpoint- werkelijke-afwijking nodig heeft om dezelfde verandering van 
het uitgangssignaal te bereiken die door het P-deel onmiddellijk na de 
sprong van de setpoint-werkelijke-afwijking wordt gegenereerd.

5.2.3.2  Voorbeeld van proportioneel bereik en nasteltijd

 Xp = 1,0 mg/l (P-bereik)

 Tn = 3 min

(wijziging van de werkelijke waarde met 0,10 mg/l)

Na een plotselinge afwijking van de werkelijke waarde van het setpoint 
met (X-W) 0,10 mg/l, verandert de stelgrootte Y direct in 10%.

Vanwege het integrale gedrag blijft de stelgrootte toenemen zolang de af-
wijking (X-W) blijft bestaan, om na Tn = 3 minuten een nieuwe toename 
van de gemanipuleerde variabele met 10 % (resulterend in 20 %) te be-
reiken.

Dit betekent dat de waarde om de 3 minuten met nog eens 10 % stijgt. 
Deze toename is lineair over de gehele tijd, totdat Y = 100 % is bereikt.

Stelgrootte Stelwaarde
X (werkelijke waarde) 0,20 mg/l

W (setpoint) 0,30 mg/l

X-W 0,10 mg/l

Xp = (P-bereik) 1,0

Tn 3 minuten

Y (uitgangsvermogen van de regelaar meteen) 10 % door Xp

Y (uitgangsvermogen van de regelaar na 3 
minuten)

20 % door Tn

Y (uitgangsvermogen van de regelaar na 6 
minuten)

30 % door Tn

Tab. 10:  Voorbeeld van proportioneel bereik en nasteltijd

5.2.3.3  Voorlooptijd Tv
(differentieel effect van de PID-regelaar)

Met de differentiërende functie wordt bereikt dat een corrigerende ste-
lingreep in het geregelde systeem al wordt gebruikt als de regelgrootte 
begint af te wijken van het setpoint. De stelgrootte is afhankelijk van de 
snelheid waarmee de setpoint-werkelijke-afwijking plaatsvindt (dus niet 
van de werkelijke afwijking ervan) Hoelang de correctie-ingreep werkt, 
wordt met de voorlooptijd Tv bepaald. Als de regelgrootte niet verandert 
en de veranderingssnelheid dus '0' is, neemt de door het differentiërende 
deel uitgevoerde stelingreep met de voorlooptijd 'Tv' af tot '0' (ook als de 
werkelijke waarde zich niet bij het setpoint bevindt, maar hier constant 
van afwijkt). Dat de regeling uiteindelijk de werkelijke waarde 'naar het 
setpoint brengt, wordt hoofdzakelijk bewerkstelligd door het integrerende 
deel van de regelaar. Door het differentiërende deel wordt het regelresul-
taat in veel gevallen verbeterd, omdat afwijkingen al worden tegenge-
gaan.

5.2.4  Berekening van de instelwaarden

Om de regelaar, bijvoorbeeld tijdens het baden, in staat te stellen de wer-
kelijke waarden van vrij chloor en pH-waarde binnen nauwe grenzen op 
de setpoints te houden, moet de regelaar aan het geregelde systeem 
worden aangepast. Dit wordt gedaan door de regelparameters Xp voor 
het proportioneel bereik (P), Tn voor de nasteltijd van het integrerende 
bereik (I) en de afgeleide tijd Tv voor het differentiërende bereik (D). 

Deze instelwaarden kunnen worden bepaald door de stapresponsie van 
het geregelde systeem te registreren. Hiervoor moet de actuator ineens 
met de hand van 'GESLOTEN' (0 %) naar 'OPEN' (100 %) of bijvoorbeeld 
van 30 % naar 50 % worden omgezet.

De volgende formules kunnen worden gebruikt om richtwaarden te bepa-
len:

 Xp ~ 0,83 · ΔX / Δt · Tu

 Tn ~ 3,3 · Tu

Variabele Beschrijving
Yh Instelbereik (bijv. klep volledig open of doseerpomp 100 

% vermogen)

Xmax Maximum van de regelaargrootte bij 100 % doseerver-
mogen

ΔX / Δt Stijging van de kromme (zie Afb. 5)

to Tijdstip van de verandering van de stelgrootte Y

Tu Vertragingstijd (s)
Tab. 11:  Berekening van de instelwaarden

Als chloorgas wordt gedoseerd, moet rekening worden gehouden met de 
snelheid van de chloorgasklep. De waarde voor Xp is berekend op een 
aandrijfsnelheid van 0 % tot 100 % in 60 seconden. Een langzamere aan-
drijving heeft hetzelfde effect als het vergroten van het proportionaliteits-
bereik Xp. Om dit te compenseren moet de Xp-waarde worden verlaagd 
voor langzamere aandrijvingen en omgekeerd.

Hiervoor kan de volgende formule worden gebruikt:

 Xp nieuw = Xp · 60 s /Ty

 Ty = steltijd van de motor

Aangezien de berekening een benadering is, kan het mogelijk zijn de re-
gelgrootte te verbeteren door de Xp-waarde na een bepaalde tijd te ver-
anderen. Indien de regeling te traag reageert of, omgekeerd, te snel 
wordt uitgevoerd, zal een kleinere Xp en een kleinere Tn resulteren in een 
sneller regelgedrag en een grotere Xp of Tn in een trager gedrag.

t

Yh
(auf) 100%

(zu) 0% t0

(open)

(dicht)

Afb. 4:  Status van de stelgrootte, bijv. een klepopening of doseercapaciteit van een pomp. 
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Dit resulteert in het volgende diagram voor de regelgrootte X over de tijd t:

t

X

X

t0

max

 t

X

 Tu

Afb. 5:  Stapresponsie van een regelaar op een wijziging van de stelgrootte Y. 
(X = werkelijke waarde; bijv. desinfectie- of pH-waarde)

De regelparameters kunnen in de TOPAX® MC automatisch worden be-
rekend voor de betreffende toestand.

Het is beter de instelwaarden tijdens bedrijf te optimaliseren om een re-
presentatieve belasting voor de regeling in aanmerking te nemen. Di-
mensionering heeft zich door testen (empirisch instellen) bewezen.

Praktische methode zonder veel rekenwerk en hulpmiddelen volgens de 
bekendste instelregels van Ziegler/Nichols, de vuistregelmethode.

Instelling volgens de oscillatiemethode:

Werke l i jke 
waarde

Oscillatie

Xpkrit

tkrit

X

W

Afb. 6:  Instelling volgens oscillatiemethode

Deze methode kan zeer goed worden toegepast op delen die ook tot tril-
len kunnen worden gebracht.

Instellen door testen:

Begin met een niet-kritische instelling (Xp groot, Tn = 0, Tv = 0) en ver-
minder langzaam de proportionaliteitsfactor Xp, voeg dan geleidelijk het 
integrerende aandeel toe, verhoog deze in stappen en blijf testen tot het 
resultaat een regeling met lage oscillatie bereikt.

5.2.5  Regelparameters

De parameters voor de ingangen desinfectie, pH-waarde, gebonden 
chloor en geleidbaarheid kunnen worden ingesteld:

Regelaar Xp-waarde Tn-waarde Tv-waarde
P 0,01 – 99999 -

PI 0,01 – 99999 1 – 200 min

PD 0,01 – 99999 1 – 1200 s

PID 0,01 – 99999 1 – 200 min 1 – 1200 s
Tab. 12:  Regelparameters

i Alle regelparameters die in de leveringstoestand vooraf zijn 
ingesteld, moeten ter plaatse worden gecontroleerd en aange-
past.

5.2.6  Regelrichting:

Voor elke regelaar kan de regelrichting worden gedefinieerd. Mogelijk 
zijn:

n	Waarde verhogen: Weergave pijl naar boven
n	Waarde verlagen: Weergave pijl naar beneden
n	2-zijden-regeling: alleen pH-waarde

Voor een 1-zijde-regeling wordt het bovenste relais van de uitgangsmo-
dule (X.1, klemmen 3 en 4) gebruikt ongeacht het verhogen of verlagen; 
voor een 2-zijden-regeling wordt het bovenste relais (X.1, klemmen 3 en 
4) gebruikt voor het verhogen en het onderste relais (X.2, klemmen 1 en 
2) voor het verlagen.

ATTENTIE: Bij de 2-zijden-regeling moeten 2 setpoints worden ingevoerd. 
Deze moeten zo klein mogelijk van elkaar worden gekozen, bijvoorbeeld 
bij pH = 0,05, tenzij het proces grotere waarden vereist.

5.2.7  Dosering basisbelasting

Buiten het regelbereik kan een dosering van de basisbelasting worden in-
gesteld. Deze dosering vindt dan altijd plaats, ook als de PID-regelaar uit-
gang 0 % vraagt. Als een basisbelasting is ingesteld, wordt deze waarde 
in blauw weergegeven in de Y-aanwijzing op het displayscherm. De 
Y-aanwijzing van de automatische regeling wordt groen weergegeven. In 
de statusweergave wordt deze toestand gemarkeerd met een '+' achter 
de Y-aanwijzing. Er moet op worden gelet dat deze basisbelasting altijd 
effectief is en dat een bepaald percentage altijd door de actuator is geo-
pend, ongeacht de regeling, ook al vraagt de regelaar niet om dosering. 
De basisbelasting kan voor elke uitgang afzonderlijk worden ingesteld tot 
een maximum van 20 % van het regelbereik.
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6 Technische gegevens
TOPAX® MC

Afmetingen
Behuizing (b x h x d) mm 302 x 240 x 107

Schermdiagonaal afhankelijk van versie 5” of 7”

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

Vermogen W max. 20

Analoge uitgang communicatie-overdracht 4 x 0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω

Ingang stoorgrootte mA 0/4 – 20

Alarmrelais (wisselaar) 250 V AC, 10 A (weerstandsbelasting)

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, naar keuze met regeling in twee richtingen
Tab. 6: Technische gegevens meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

6.1  Meetingangen
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*

Broom Membraanbedekte meetcel mg/l 0 – 5 (afhankelijk van de meetcel)

Vrij chloor

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

mg/l
0 – 2 of 0 – 15 (afhankelijk van de ingangsmodule en 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 – 20 (afhankelijk van de meetcel)

Chloordioxide

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

mg/l
0 – 2 of 0 – 15 (afhankelijk van de ingangsmodule en 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 – 20 (afhankelijk van de meetcel)

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

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

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

Redox-waarde Redoxmeetelektrode mV -1000 tot +1000 (afhankelijk van de meetelektroden)

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

Waterstofperoxi-
de

Membraanbedekte meetcel mg/l 0 – 200 (afhankelijk van de meetcel)

Geleidendheid
Conductieve geleidbaarheidscel incl. tem-
peratuursensor Pt100, (k=1)

mS/cm
0 – 2, 0 – 20, 0 – 100 (afhankelijk van de configuratie, komt overeen met 

ca. 0 - 1 % of 0 - 5 % zoutgehalte.)

Temperatuur Pt100 °C -10 tot +90
 Tab. 7: Meetingangen meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

* Per meetingang kan er een extra temperatuursensor worden aangesloten.



Technische gegevens14 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-46020-05-V06

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC Bedieningsvoorschrift

6.2  Uitgangsmodule

Uitgangsmodule (naargelang van uitvoering*): 

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

kΩ terugkoppeling van potentiometer: 1 – 10

Actuator 20 mA
Continue uitgang van 0/4 – 20 mA

Servomotor met terugkoppeling van 20 mA

Relais 2 x 230 V AC, 5 A (ohmse last)

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

Optocoupler 2 x 80 V DC, 5 mA

Digitaal universeel naar keuze: 2 x 230 V AC, 5 A (ohmse last)  relais of 2 x 80 V DC, 5 mA optocoupler
 Tab. 8: Uitgangsmodule meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
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7 Afmetingen
Alle maten in mm

7.1  Externe afmetingen
302

24
0

107

Afb. 7:  Externe afmetingen TOPAX® MC met 5" display

302

24
0

107

Afb. 8:  Externe afmetingen TOPAX® MC met 7" display

7.2  Afmetingen van de boorgaten
267

17
1

Afb. 9:  Afmetingen van de boorgaten
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8 Installatie
8.1  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 ruimte vrij om kabels te leggen. 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 beïnvloedingen 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).

8.2  Montage op de muur
Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Montageset

@	Boor

@	Gleufschroevendraaier

Voer de volgende stappen uit:
1. Boor de vier gaten in de muur om het apparaat te bevestigen. De pre-

cieze afmetingen zijn te vinden in het hoofdstuk 7 „Afmetingen” op 
pagina 15.

2. Draai de schroef aan de rechterkant van het apparaat los en trek de 
ronde staaf eruit.

4	U kunt het apparaat nu openen.

3. Open het apparaat en gebruik de schroeven voor de wandmontage. 
Let erop dat u het apparaat goed op de muur bevestigt.

4. Sluit het apparaat weer met behulp van de ronde staaf.

ü	Het apparaat is op de muur gemonteerd.

8.3  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 8.2 „Montage op de 
muur” 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

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Onjuiste installatie of beschadigde onderdelen van de elektrische in-
stallatie kunnen tot verwondingen leiden.

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 verde-
ling in aardingskabels (PE, groen-geel*), nulleiders (N, blauw*) en de 
fase (L, bruin*) op de printplaat.

PE

81 92 3 4 5 6 7 10 11121314151617181920

2930313233343536212223242526272837383940

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

USB

LN
Afb. 10:  Aansluiten van de voedingsspanning

*Geldt voor de kernkleuren van de kabels van de fabrikant (geen aanspra-
kelijkheid wordt aanvaard voor kabels van andere fabrikanten) en alleen 
voor Europese stekkers.

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

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

Afb. 11:  Overzicht toewijzing van de klemmen

Klem Functies Beschrijving

1 Leduitgang 1 (rood) +

5 V met 220 Ω voorschakelweerstand voor leds van de 
meetwaterborden

2 Leduitgang 1 (groen) +

3 Leduitgang 2 (rood) +

4 Leduitgang 2 (groen) +

5 Leduitgang 3 (rood) +

6 Leduitgang 3 (groen) +

7 Leduitgang 4 (rood) +

8 Leduitgang 4 (groen) +

9 – 10 Leduitgang GND - Massa voor de leds

11
Ingang stoorgrootte

+
0/4 − 20 mA

12 -

13
Analoge uitgang 1

+

0/4-20 mA, max. belasting 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. 13:  Toewijzing van de klemmen

Leduitgangen

Ingang 1

Ingang 2

Ingang 3

Ingang 4

Uitgang 1

Uitgang 2

Uitgang 3

Uitgang 4

Ethernet Digitale ingangen

0/4 – 20 mA

Alarmrelais

SpanningRS485
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8.5  Sensoren aansluiten

GEVAAR

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

ð	Ontkoppel de externe stroomvoorziening voordat u de regelaar 
opent.

ð	Beveilig de TOPAX® MC-regelaar 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

Elektrische beïnvloeding van de meetresultaten
Als de elektrische leidingen verkeerd zijn geïnstalleerd, kunnen de 
meetresultaten beïnvloeden. Daardoor kan het voorkomen dat de aan-
gesloten 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.

8.5.1  Ingangsprintplaat pH-redoxmodule

4
3
2
1

Afb. 12:  Ingangsprintplaat pH-redoxmodule

Klem Functies Sensoren

1 Temperatuuringang Weerstandsthermometer TE110/
Pt1002 Temperatuuringang

Tab. 14:  Toewijzing van de klemmen ingangsprintplaat pH-redoxmodule

Klem Functies Sensoren

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

Tab. 14:  Toewijzing van de klemmen ingangsprintplaat pH-redoxmodule

Ø 2

Ø 1,5

Afb. 13:  Kabel van pH- - of redoxsensoren juist aansluiten

8.5.2  Ingangsprintplaat potentiostaatmodule en 
potentiostaatmodule met hoge resolutie

4
3
2
1

5
Afb. 14:  Ingangsprintplaat potentiostaat en potentiostaat HD

Klem Functies Sensoren

1 Temperatuuringang Weerstandsthermometer 
TE110/Pt1002 Temperatuuringang

3 Meetelektrode

Drie-elektroden-potentio-
staat

4 Tegenelektrode

5 Referentie-elektrode

Tab. 15:  Toewijzing van de klemmen ingangsprintplaat potentiostaatmodule

8.5.3  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. 15:  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. 16:  Klemtoewijzing van de ingangskaart van de huidige module

Nulleider

Afscherming
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* Heeft voedingsmodule van 24 volt nodig

** rood: +; blauw, violet: -

8.5.4  Geleidbaarheidsmodule ingang printplaat conductief

79889_1

Bild BA Eingangsmodul Leitfähigkeit
TOPAX MC Salzgehalt

1
2
3
4

Dipschakelaar*

Afb. 16:  Geleidbaarheidsmodule ingang printplaat conductief

* De stand van de schakelaar wordt op de dipschakelaar aangegeven 
door een kleine 'ON'.

Klem Functies Sensoren Aderkleur M12- 
aansluitkabel

1 Temperatuuringang

Conductieve 
geleidbaar-
heidsmeetcel, 
K=1

Zwart (ZW)

2 Temperatuuringang Blauw (BW)

3 Meetingang 
geleidbaarheid

Bruin (BN)

4 Meetingang 
geleidbaarheid

Wit (WT)

Tab. 17:  Toewijzing van de klemmen inangsprintplaat geleidbaarheid conductief

Dipschake-
laar

0 – 2000 μS/cm 0 – 20 mS/cm 0 – 100 mS/cm

1 OFF ON ON

2 OFF ON ON

3 OFF OFF ON

4 OFF OFF ON
Tab. 18:  Keuze meetbereik

8.5.5  Aansluitvoorbeelden sensoren

1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

Pt100

DMZ3.1

Wit (WT)*

Bruin (BN)*

Meetelektrode (goud, middengeleider)

Referentie-elektrode (afscherming)

Tegenelektrode (brons)

Nulleider (+)

Afscherming (-)

Nulleider (+)

Afscherming (-) pH-redoxmodule

pH-redoxmodule

Potentiostaatmodule

Redox-elektrode

pH-elektrode

Afb. 17:  Meting van temperatuur, vrij chloor met DMZ3.1, pH-waarde en redoxwaarde

*Geldt voor kabels en sensoren van Lutz-Jesco GmbH, voor kabels van 
andere fabrikanten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
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1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

Pt100**

CS120

Wit (WT)*

Bruin (BN)*

Blauw (BU)/Violet (VT)*

Rood (RD)*

Nulleider (+)

Afscherming (-)

Nulleider (+)

Afscherming (-) pH-redoxmodule

pH-redoxmodule

Stroommodule

Redox-elektrode

pH-elektrode

Conductieve 
geleidbaar-
heidsmeetcel

Zwart (ZW)*

Blauw (BW)*

Bruin (BN)*

Wit (WT)*

Geleidbaarheidsmodule conductief

Afb. 18:  Meting van temperatuur, vrij chloor met CS120, pH-waarde, redoxwaarde, 
conductieve geleidbaarheid

*Geldt voor kabels en sensoren van Lutz-Jesco GmbH, voor kabels van 
andere fabrikanten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

**Optioneel; in deze configuratie is ook een temperatuursensor opgeno-
men in de geleidbaarheidselektrode.

1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
5

Pt100

Totaalchloor-
meetcel

Wit (WT)*

Bruin (BN)*

Meetingang (-)

Meetelektrode (goud, middengeleider)

+ 24 V DC

Referentie-elektrode (afscherming)

Tegenelektrode (brons)

Nulleider (+)

Afscherming (-) pH-redoxmodule

Potentiostaatmodule

Stroommodule (+ 24 V-Module)

pH-elektrode

DMZ3.1

Afscherming (-)

Nulleider (+)

Geleidbaarheidsmodule conductief
Redox-elektrode

Afb. 19:  Meting van temperatuur, totaal chloor met DMZ3.1, pH-waarde en redoxwaarde

*Geldt voor kabels en sensoren van Lutz-Jesco GmbH, voor kabels van 
andere fabrikanten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
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8.6  Actuatoren aansluiten

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

i De uitgangskaarten kunnen vrij worden toegewezen aan de 
slots.

8.6.1  Alarmrelais
Het alarmrelais op de hoofdprintplaat dient om alarmen door te sturen. De 
uitgang is potentiaalvrij.

41 42 43

Afb. 20:  Alarmrelais

Klem Functies Beschrijving

41 + 42 normally on
Het relais werkt bij deze klemmen als 
verbreekcontact.

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

Tab. 19:  Klembezetting alarmrelais

8.6.2  Uitgangsprintplaat met relais

De uitgang is potentiaalvrij.

4
3
2
1

Afb. 21:  uitgangsprintplaat met relais

Klem Functies Beschrijving

1
Relais X.2 Tweede digitale uitgang

2

3
Relais X.1 Eerste digitale uitgang

4

Tab. 20:  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. 21:  Actuatoren en configuratie actuator relais

8.6.3  Uitgangsprintplaat optocoupler

4
3
2
1

Afb. 22:  Uitgangsprintplaat met optocoupler

Klem Functies Beschrijving

1 +
Optocoupler X.2 Tweede digitale uitgang

2 -

3 +
Optocoupler X.1 Eerste digitale uitgang

4 -

Tab. 22:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat met optocoupler

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp

PulsfrequentieMEMDOS-doseerpomp

MEMDOS SMART-doseerpomp

Tab. 23:  Actuatoren en configuratie optocoupler

8.6.4  Uitgangsprintplaat actuator relais
Deze uitgang is geschikt voor het aansluiten van een actuator, met of 
zonder terugkoppeling via een potentiometer van 1 – 10 kΩ. De uitgang 
is potentiaalvrij.

3
2
1

6
5
4

Afb. 23:  Uitgangsprintplaat met actuator relais

Klem Functies Beschrijving

1 Actuator openen Relaisuitgang naar de actuator

2 Spanning* Relaisingang

3 Actuator sluiten Relaisuitgang naar de actuator

4 0%

100%

Terugkoppeling via potentio-
meter

5

6

Tab. 24:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat en actuator relais

* Bij een actuator met 230 V kunnen L en N van de klemmenstrook van de 
voedingsspanning worden verwijderd.
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Actuatoren Configuratie

C 7700 chloorgasregelklep
Servomotor met potentiometer / 
servomotor zonder potentiometer

Tab. 25:  Actuatoren en configuratie stelaandrijving relais

8.6.5  Uitgangsprintplaat en actuator 20 mA
Deze uitgang dient voor het aansluiten van de actuator met of zonder te-
rugkoppeling.

79829_1

Bild BA Ausgangsmodul ATE (20 mA) mit Rückmeldung
EASYCON

3
2
1

Afb. 24:  Uitgangsprintplaat en actuator 20 mA

Klem Functies Beschrijving

1 - GND

2 Ingang (terugkoppeling) 4 − 20 mA

3 Uitgang 4 − 20 mA

Tab. 26:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat en actuator 20 mA

Actuatoren Configuratie

C 7700 chloorgasregelklep
Servomotor met 20 mA/
continue uitgang (20 mA)

EASYZON Chloordioxide installatie

Continue uitgang (20 mA)
MAGDOS-doseerpomp

MEMDOS-doseerpomp

MEMDOS SMART-doseerpomp

Tab. 27:  Actuatoren en configuratie stelaandrijving 20 mA

8.6.6  Uitgangsprintplaat met Relais High Current

De uitgang is potentiaalvrij.

79770_1

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

1
2
3
4

Afb. 25:  Uitgangsprintplaat met Relais High Current

Klem Functies Beschrijving

1
Relais X.2

Tweede digitale uitgang max. 8 A (ohmse 
last)2

3
Relais X.1

Eerste digitale uitgang max. 8 A (ohmse 
last)4

Tab. 28:  Toewijzing van de klemmen uitgangsprintplaat met relais

AANWIJZING

Beschadiging van het apparaat!
De netvoedingsklemmen op de TOPAX® MC ingang (klemmen 44 - 52) 
mogen worden gebruikt met een maximale continue belasting van 6 A.

ð	Bij grotere elektrische lasten is het noodzakelijk de relais op de 
uitgangsprintplaten met een aparte kabel aan te sluiten en af te 
zekeren!

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp Aan/Uit

MEMDOS-doseerpomp Aan/Uit

MEMDOS SMART-doseerpomp Aan/Uit

MINIDOS/MIDIDOS-doseerpomp Aan/Uit

Slangpompen Pulslengte

Tab. 29:  Actuatoren en hun configuratie met High Current relaisprintplaat

8.6.7  Uitgangsmodule digitaal universeel

75426_1

Draufsicht Ausgangsmodul Digital Universell
TOPAX MC

4
3
2
1

4
3
2
1

Afb. 26:  Uitgangsmodule digitaal universeel

De digitale universele uitgangsmodule kan als 2x optocoupler of 2x relais 
worden gebruikt. De keuze gebeurt met een jumper

75426_1

Draufsicht Ausgangsmodul Digital Universell
TOPAX MC

4
3
2
1

4
3
2
1 3       2       1

Afb. 27:  Jumper

Jumper Functies Klemmen
1 Relaisuitgangen klein
2

Optocoupler uitgangen Grootte3*

Tab. 30:  Toewijzing van de klemmen

* Pin 3 is niet op alle borden beschikbaar. Als alleen pin 1 en 2 aanwezig 
zijn, is het relais actief als de jumper op 1-2 staat. De uitgangen van de 
opto-coupler zijn altijd actief.

i Voor de zekerheid zijn de universele modules in de fabriek al-
tijd op relaisuitgang ingesteld. Mochten de optocouplers nodig 
zijn, dan moet de module dienovereenkomstig worden aange-
past.

Functie optocoupler uitgang (jumper 1/2)
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Klem Functies Beschrijving
1 klein, links

Optocoupler X.2 Tweede digitale uitgang
2 klein, links

3 klein, links
Optocoupler X.1 Eerste digitale uitgang

4 klein, links

Tab. 31:  Functie optocoupler uitgang (jumper 1/2)

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp

PulsfrequentieMEMDOS-doseerpomp

MEMDOS SMART-doseerpomp

Tab. 32:  Actuatoren en configuratie optocoupler uitgang

Functie relais uitgang (jumper 2/3)

Klem Functies Beschrijving
1 groot, rechts

Relais X.2 Tweede digitale uitgang
2 groot, rechts

3 groot, rechts
Relais X.1 Eerste digitale uitgang

4 groot, rechts

Tab. 33:  Functie relais uitgang (jumper 2/3)

Actuatoren Configuratie

MAGDOS-doseerpomp Aan/Uit

MEMDOS-doseerpomp Aan/Uit

MEMDOS SMART-doseerpomp Aan/Uit

Slangpompen Pulslengte

Tab. 34:  Actuatoren en configuratie relaisuitgang

8.6.8  Aansluitvoorbeelden componenten

MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP:

1
2

3
4

1
2

3

1
2

3
4

45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

RC

BU – blauw*
BN – bruin* Aans lu i t - 

bus 2

Afb. 28:  MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP aan TOPAX® MC 
(uitgangsmodule optocoupler, impulsfrequentie)

MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP:

1
2

3
4

1
2

3

1
2

3
4

45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

RC

BU – blauw, GND*

WH – wit, 0/4 – 20 mA*
Aans lu i t - 
bus 2

Afb. 29:  MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP aan TOPAX® MC (uitgangsmo-
dule stelmotor 20mA, continue regeluitgang)

Slangenpomp 2,7 l/h:

1
2

3
4

1
2

3

1
2

3
4

45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

RC

M

Afb. 30:  Slangenpomp 2,7 l/uur (uitgangsmodule relais/relais hoge stroom, impulslengte)

*Geldt voor kabels en sensoren van Lutz-Jesco GmbH, voor kabels van 
andere fabrikanten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Chloorgasregelklep C 7700, 4 – 20 mA (vanaf bouwjaar 05/2017):

DI X
45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

1
2

3

PE N L 51 52 54 55 56 57

45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

4
5

6

PE 1 2 3 18 19 20

1
2

3

N L L

Optionele 
storingsmelding

C 7700; 4 – 20 mA

4 – 20 mA 
 4 – 20 mA
GND

Afb. 31:  Chloorgasregelklep C 7700 (20 mA servomotor uitgangsmodule, met terugkoppeling)

Chloorgasregelklep C 7700, relais 3-P-S (vanaf bouwjaar 05/2017):

DI X
45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

1
2

3

PE N L 51 52 54 55 56 57

45 4644
PE

48 4947
N

51 5250
L

4
5

6

PE 1 2 3 18 19 20

1
2

3

N L L

Eindweerstand

C 7700; Relais 3-P-S

Schuiver
Beginweestand

Sluiten
L fase
Open

Afb. 32:  Chloorgasregelklep C 7700 (uitgangsmodule actuatorrelais, met terugkoppeling)

8.6.9  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 8.6 „Actuato-
ren aansluiten” op pagina 21 aangesloten.

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

ü	De voeding is aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.



Installatie24 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-46020-05-V06

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC Bedieningsvoorschrift

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 naar 'Handmatige modus' (zie hoofdstuk 11.5 „Hand-
matige modus” op pagina 38).

4	U ziet nu alle uitgangen.

2. Druk op de uitgang waar u de actuator op heeft aangesloten en die u 
wilt testen.

3. Voer nu een waarde in tussen 0 % en 100 % en selecteer 'Aan'.
4	De actuator wordt getest.

4. Controleer of de actuator naar wens reageert.

5. Beëindig de actuatortest door deze weer op 'Uit' te zetten of door een 
timer zo in te stellen dat de test automatisch stopt na het verstrijken 
van de tijd.

ü	De actuator is getest.

8.7  Analoge in- en uitgangen
Er zijn één analoge ingang en vier analoge uitgangen ter beschikking. 

12 13 14 15 16 17 1811
AI1 AO1 AO2 AO3

2019
AO4

AI1
1211

AO X

AO X

Afb. 33:  Aansluitschema analoge ingang 11/12 en analoge uitgangen13 – 20

Aansluitvoorbeeld analoge ingang

12 13 14 15 16 17 1811
AI1 AO1 AO2 AO3

2019
AO4

AI1
1211

AO X

AO X

FI

Afb. 34:  Doorstroming stoorgrootte 4 – 20 mA

Aansluitvoorbeelden analoge uitgangen

12 13 14 15 16 17 1811
AI1 AO1 AO2 AO3

2019
AO4

AI1
1211

AO X

AO X

SPS,
Schrijven:
Weergave

Afb. 35:  Meetwaarde uitgangen – meetwaarde-/recorderuitgangen 4 – 20 mA, vrij instelbaar

12 13 14 15 16 17 1811
AI1 AO1 AO2 AO3

2019
AO4

AI1
1211

AO X

AO X

SPS,
Schrijven:
Weergave

TV

Afb. 36:  Meetwaarde uitgangen – scheidingsversterker voor analoge in- en uitgangen

De 0/4 – 20 mA in- en uitgangssignalen op de hoofdprint zijn niet galva-
nisch gescheiden. Installeer een scheidingsversterker voor standaardsig-
nalen.

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 Menu 2 naar Uitgangen > Analoog.

2. Druk op 'Testsignaal'.

3. Stel een mA-waarde in voor elke analoge uitgang die moet worden 
getest.

4. Druk op 'Start'.

ü	De analoge uitgangen zijn getest.

8.8  Digitale ingangen

22 23 24 25 26 27 2821
DI 1 DI 2 DI 3 DI 4

30 31 32 33 34 35 3629
DI 5 DI 6 DI 7 DI 8

DIGITAL  IN  1 - 8

Anschlussplan Digitaleingänge, frei konfigurierbar

Beispiel: Sauglanze, Niveauüberwachung
DI X 1 Niveau, 1 Kabel

DI Y 2 Niveau, 2 KabelDI X

DI Y 2 Niveau, 1 KabelDI X

Beispiel: Messwassermangel, extern Stopp,
              Mediumdosierung, Sollwertumschaltung,

Störmelde-Optokoppler Pumpe,
              weitere digitale Signale

DI X

Afb. 37:  Aansluitschema digitale ingangen, vrij instelbaar

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 10.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 32.

Aansluitvoorbeelden

DI X

DI YDI X

DI YDI X

DI X

Afb. 38:  Zuigleiding, niveaubewaking – 1 niveau, 1 kabel

DI X

DI YDI X

DI YDI X

DI X

Afb. 39:  Zuigleiding, niveaubewaking – 2 niveau, 1 kabel
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8.9  RC-contactor voor relais

Let er bij de aansluiting op de relais op dat de inductieve lasten 
storingen moeten worden onderdrukt. Als dat niet mogelijk is, moet het 
relaiscontact bij het klemmenblok van het apparaat met een RC-beveili-
gingscircuit of storingsonderdrukker 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-beveiliging voor relais aangesloten.

8.10  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. 35:  Aansluitbus Ethernet

Afb. 40:  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

*De lijst van de Modbus-commando's is te vinden in hoofdstuk 14 „Mod-
bus-adressen TOPAX® MC” op pagina 52.

8.11  RS485-interface

Afb. 41:  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 zetten, zoals op Afb. 41 „positie van jumper op RS485” 
op pagina 25 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 14 „Mod-
bus-adressen TOPAX® MC” op pagina 52.

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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9 Eerste stappen

9.1  Menustructuur van de TOPAX® MC
Menu 1

Trend; p. 38 Meldingen; p. 37 Informatie; p. 37 Afstellen Gewenste waarden Menu 2

Trend

Weergave

Schaalindeling

Weergave Systeemwaarden Actief; p. 43

Geschiedenis Configuratie Reeks van gewenste 
waarden; p. 43

Ingangen Omschakeling; S. 43 Uitgangen

Regelaar

Ingangen

Uitgangen

Klemmen

Sensoren; p. 38

Temperatuur; p. 41

Uitgangen; p. 42

Overzicht; p. 38 Hoge chlorering; p. 44

Mediumdosering; p. 45

Service

Handmatige modus

Instellingen

Logboek

Menu 2

Ingangen Regelaar Uitgangen Logboek; p. 37 Instellingen Handmatige 
modus Service

Sensoren; p. 30 Parameters; p. 33 Regelaar; p. 32 Service Taal; p. 38 Apparaat; p. 46, 47

Temperatuur; p. 30 Stoorgrootte; p. 30 Digitaal; p. 34 Sensorvervan-
ging Uur Netwerk; p. 29

Compensatie; p. 30 Alarmfunctie; p. 33 Analoog; p. 34 Status Configuratie; p. 28 Ingave; S. 46

Herstart

Weergave 2; p. 35Digitaal; p. 32

ContactWeergave 1; p. 35AanpassingenExterne leds; p. 35Autoadaptatie; p. 33Virtuele; p. 31

Alarmkleur; p. 36

Afb. 42:  Menustructuur van de TOPAX® MC
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9.2  Functies van afzonderlijke regelaars

Uitgangen

Functies van regelaar Gedrag
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 20
 

m
A

x
x x Aan/uit

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

x x x

Pulsfrequentie
of 2-zijdige 
 
pulsfrequentie

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 regelparameters.
n	Bij een uitgangsvermogen van Y = 25 % van de regelaar en een 

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

x

x x
Pulslengte
of 2-zijdige 
pulslengte

n	Cyclustijd 0 – 3600 seconden
n	Relaisuitgang (bijv. voor magneetkleppen)
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  
terugkoppelpotentiome-
ter

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 terug-
koppelpotentiometer

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 20 
mA

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

Tab. 36:  functies van afzonderlijke regelaars

Functie van de impulslengte

100 %

25 %

50 %

100 %

25 %

50 %

Dosering

Dosering

Impulslengte 60 s, geen begrenzing

60 s 60 s

30 s 30 s 30 s 30 s

45 s15 s45 s15 s

30 s 30 s 30 s 30 s

45 s15 s45 s15 s

7,5 s 52,5 s 7,5 s 52,5 s

Aan Uit

Impulslengte 60 s, 50% begrenzing

Afb. 43:  Functie van de impulslengte, bijv. voor slangenpompen
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Functie van de impulsfrequentie

100 %

25 %

50 %

100 %

25 %

50 %

Dosering

Dosering

Impulsfrequentie 160 pulsen/min., geen begrenzing

6 s

6 s

Impulsfrequentie 160 pulsen/min., 50% begrenzing

Afb. 44:  Functie van de impulsfrequentie, bijv. voor MAGDOS pompen

AANWIJZING

Beïnvloeding van de 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 nadelig worden beïnvloed.

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

ð	Houd rekening met de beïnvloeding door de warmteontwikkeling 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 inbedrijfstel-
ling geleid.

Handelingsacties:

ü	Het apparaat is overeenkomstig hoofdstuk 8 „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.

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. 36 „func-
ties van afzonderlijke regelaars” op pagina 27) 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. De functies 
vlokmiddel, alarmuitgang, grenswaardecontrole en mediumdosering 
zijn beschikbaar. Let erop dat de mediumdosering alleen aan de 2e 
digitale uitgangen van een uitgangsmodule kan worden toegewezen.

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

ü	De configuratiewizard is afgesloten.
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i Start de configuratiewizard handmatig in Menu 2 > Instellin-
gen > Configuratie > 'Configuratiewizard'.

9.3  Wachtwoordbescherming

De wachtwoordbeveiliging van het apparaat is standaard gedeactiveerd. 
U kunt het apparaat op drie niveaus met wachtwoorden beveiligen tegen 
toegang tot bepaalde functies. Het huidig ingestelde niveau wordt u ge-
toond in de linkerbovenhoek naast het slot-pictogram.

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

n	2e 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	3e niveau: hier is het servicemenu vrijgegeven. Dit niveau wordt 
voornamelijk gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden, zoals het 
vervangen van sensoren, software-updates of netwerkinstellingen. 
Hier bestaat bovendien de mogelijk om wachtwoordbeveiliging voor 
afzonderlijke niveaus te activeren.

i De volgende wachtwoorden zijn standaard ingesteld:

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

Wachtwoordbeveiliging configureren

Voer de volgende stappen uit:

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

2. Wachtwoordbescherming actief: Selecteer of de wachtwoordbe-
veiliging moet worden gedeactiveerd of geactiveerd en voor welke 
niveaus de wachtwoordbeveiliging geldt. Het deactiveren van de 
wachtwoordbeveiliging en het activeren van de wachtwoordbeveili-
ging voor afzonderlijke niveaus is alleen mogelijk als u op niveau 3 
bent aangemeld.

i 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.

i Bij het invoeren van het wachtwoord worden de tekens met 
asterisken versleuteld. Als u wilt dat het wachtwoord wordt 
weergegeven wanneer u typt, gaat u naar Instellingen > 
Weergave 2 en vinkt u 'Wachtwoord in gewone tekst' aan.

i Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u met de juiste 
machtiging een masterwachtwoord aanvragen en zo de 
wachtwoorden resetten.

9.4  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 11.8 „Gebruik via een netwerk” op pagina 45.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Service' naar het tabblad 'Netwerk'.

2. Configureer in het tabblad 'Netwerk' de interface en stel het volgen-
de 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. Gateway: Voer de gateway in.

6. DNS-server: Voer de DNS-server in.

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

8. 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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10 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.

10.1  Ingangen

U kunt op het apparaat tot vier sensoren (afhankelijk van uitvoering) voor 
verschillende waterparameters en de temperatuur aansluiten. Bovendien 
kunt u maximaal acht digitale ingangen gebruiken (afhankelijk van de uit-
voering).

10.1.1  Sensoringangen 

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 Menu 2 via 'Ingangen' naar het tabblad 'Sensoren'.

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: Geef, als dit veld aanwezig is, het meetbereik van de 
sensor aan.

8. Min.-alarm: activeer of deactiveer het „Minimum-alarm“ 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.

10.1.2  Temperatuuringang

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 Menu 2 via 'Ingangen' naar het tabblad 'Temperatuur'.

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 'min.-alarm' en stel een tem-
peratuur in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze 
waarde wordt onderschreden.

5. Max.-alarm: activeer of deactiveer het 'max.-alarm' en stel een 
temperatuur in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze 
waarde wordt overschreden.

ü	De configuratie van de temperatuursensoren is afgesloten.

10.1.3  Compensatie van kruisgevoeligheden

De waterparameters die u met de sensoren meet, kunnen door kruisge-
voeligheid (bijvoorbeeld met temperatuur of pH-waarde) overeenkomstig 
hun constructie worden beïnvloed. Het apparaat kan deze kruisgevoelig-
heden automatisch compenseren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 'Ingangen' naar het tabblad 'Compensatie'.

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: De invloed van de pH-waarde op het meetsignaal kan 
worden gecompenseerd. Hiervoor kunt u een vaste referentiewaarde 
of een sensoringang selecteren.

ü	De configuratie van de compensatie is afgesloten.

10.1.4  Stoorgrootte

U kunt de meting van een stoorgrootte (bijvoorbeeld van een debiet) op 
een analoge uitgang van 4 tot 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 Menu 2 via '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.

4. Meetbereik: Geef het meetbereik op.

ü	De configuratie van de stoorgrootte-ingang is afgesloten.
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10.1.5  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 bijv. een verschil uit het gebonden chloor en het 
vrije chloor berekenen en als basis voor het regelen van uw actuatoren 
gebruiken.

Het is ook mogelijk het gehalte werkzaam chloor (hypochlorigzuur) uit de 
waarde voor vrij chloor te berekenen en weer te geven. Daarvoor is de 
bindingskromme van chloor mathematisch uitgezet.

10.1.5.1  Verschil

U kunt het verschil tussen twee meetwaarden of het verschil tussen een 
meetwaarde en een vaste referentiewaarde berekenen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Ingangen' naar het tabblad 'Virtueel'.

2. Stel het volgende in.

3. Berekening: druk op 'Verschil'.

4. Selecteer een sensor.

5. Selecteer een tweede sensor of een referentiewaarde. De tweede 
sensor moet dezelfde waarde leveren als de eerste. U moet de refe-
rentiewaarde handmatig invoeren.

6. Min.-alarm: activeer of deactiveer het minimumalarm en stel een 
verschilwaarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als 
deze waarde wordt onderschreden.

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

8. Vertraging: stel een tijdvertraging van het minimum- en maximuma-
larm in.

ü	De configuratie van het verschil is afgesloten.

10.1.5.2  Gebonden chloor

Het gebonden chloor is gelijk aan het verschil van het totale chloor en het 
vrije chloor:

gebonden chloor = totaal chloor - vrij chloor

Er is minimaal één totale chloormeting nodig om het gebonden chloor te 
berekenen. Idealiter worden totaalchloormeetcellen en vrijchloormeetcel-
len van dezelfde kwaliteit gebruikt, bijvoorbeeld als membraanbedekte 
meetcellen. De vrije chloorwaarde kan ook als eenmalig gemeten refe-
rentiewaarde handmatig worden ingevoerd of er wordt een bijbehorende 
sensoringang geselecteerd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Ingangen' naar het tabblad 'Virtueel'.

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

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

4. Totaal chloor: selecteer een sensor die het totale chloor meet.

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

6. Min.-alarm: activeer of deactiveer het „Minimum-alarm“ en stel een 
waarde in waarbij een alarm moet worden afgegeven als deze waar-
de wordt onderschreden.

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

8. Vertraging: stel een tijdvertraging van het minimum- en maximuma-
larm in.

ü	Configuratie van het berekenen van het gebonden chloor afge-
sloten.

10.1.5.3  Werkzaam chloor

De desinfecterende werking van het vrije chloor is afhankelijk van de 
pH-waarde van het proceswater. Dit verband verduidelijkt de bindings-
kromme (zie Afb. 45 „bindingskromme vrij chloor” op pagina 31). Vrij 
chloor is de som van Cl2, HClO en ClO. Werkzaam chloor is het aandeel vrij 
chloor dat, na dissociatie als hypochlorigzuur (HClO), daadwerkelijk 
werkzaam beschikbaar is voor desinfectie, afhankelijk van de pH-waarde 
en de temperatuur. De concentratie van het werkzame chloor kan mathe-
matisch worden berekend na meting van het vrije chloor, de pH-waarde 
en de temperatuur. 

De weergave van het effectieve chloor in de TOPAX® MC helpt bij het 
beoordelen van de desinfecterende werking en bij het instellen van het 
juiste setpoint voor het te behandelen water. Hoe lager het werkzame 
chloor, hoe hoger het setpoint voor het vrije chloor in het toelaatbare 
chloorbereik. Bij het instellen van de pH-waarde moet ervoor worden ge-
zorgd dat pH-waarden < pH 3,5 worden vermeden, omdat anders chloor-
gas uit het water kan ontsnappen. Bij pH-waarden > pH 9 is te verwach-
ten dat enerzijds de desinfectie niet gewaarborgd is en anderzijds het 
meetsignaal van de vrijchloormeting te laag is.
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Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Ingangen' naar het tabblad 'Virtueel'.

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 „Minimum-alarm“ 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 afge-
sloten.

10.1.6  Digitale ingangen

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

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 '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. 37 „Functies digitale ingangen” op 
pagina 32.

ü	De configuratie van het verschil 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.

Tab. 37:  Functies digitale ingangen

Functies Reactie

Filterspoeling
Alle regeluitgangen worden uitgeschakeld 
tijdens het spoelen van de filters.

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.**

Mediumdosering Een extra medium wordt gedoseerd.

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. 37:  Functies digitale ingangen

*Verandering in de instellingen is in het menu Regelaar/Alarmen mogelijk.

**Aanpassen op andere uitgangen is in het menu Regelaar/Alarmen mo-
gelijk.

10.2  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 vier analoge 
uitgangen tot uw beschikking en externe leds (bijvoorbeeld voor meetwa-
terborden) gebruiken.

10.2.1  Regeluitgangen
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 paragraaf  „Configuratiewizard” op 
pagina 28).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Regelaar'.

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. Impulsfrequentie/Impulslengte/Hysterese: Afhankelijk van de re-
gelaarfunctie kunt u de maximale pulsfrequentie instellen die uw 
pomp (of actuator) verwerken kan. In het geval van impulslengte kan 
hier de duur voor 100% impuls worden ingesteld. Bij de regelfunctie 
"Aan/Uit" moet hier een hysterese tussen in- en uitschakelen afhan-
kelijk van de meetwaarde worden ingevoerd. Een grotere hysterese 
beschermt de actuatoren, maar de besturing werkt dan ook minder 
precies.
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5. 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.

6. 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.

7. Verdere instellingen zijn afhankelijk van de werking van de regelaar. 
Meer informatie vindt u in Tab. 36 „functies van afzonderlijke rege-
laars” op pagina 27.

ü	De configuratie van de regeluitgangen is afgesloten.

10.2.2  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	U hebt zoals in het hoofdstuk 9 „Eerste stappen” op pagina 26 met 

behulp van de configuratiewizard een regelaar toegewezen aan de 
ingang van de ‘timer'. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de uitgang in Menu 2 > Uitgangen (zie hoofdstuk 10.2 
„Uitgangen” op pagina 32).

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

3. Reeks van gewenste waarden: Hier kunnen verschillende regeluit-
gangen ingesteld worden en via de schakelklokken in het tabblad 
'Omschakeling' kunt u instellen wanneer de regeluitgang moet wor-
den gewijzigd. Het vinkje moet hiervoor bij 'Gewenste waarden auto-
matisch schakelen' zijn geplaatst. Meer informatie over het omscha-
kelen vindt u in hoofdstuk 11.7 „Gewenste waarden en reeksen 
gewenste waarden” op pagina 43.

ü	Het aansturen via de schakelklok is geconfigureerd.

10.2.3  Regelparameters

i Hoofdstuk 5 „Functies” op pagina 9 bevat basisinformatie 
over de regelaars. Lees dit zorgvuldig door voordat u de vol-
gende instellingen doorvoert. 

U kunt het gedrag van de afzonderlijke regelkanalen configureren. De 
toelichtingen bij de verschillende functies zijn te vinden in Tab. 36 „func-
ties van afzonderlijke regelaars” op pagina 27. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Regelaars' naar het tabblad 'Parameters'.

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: Afhankelijk van welke regelfunctie is ingesteld, kunt u 
deze parameters configureren (voor meer informatie over bereke-
ning, zie hoofdstuk 5.2 „Uitleg van de regelaar” op pagina 9).

6. Stoorgrootte en factor stoorgrootte: Als u een stoorgrootte heeft 
geactiveerd (zie hoofdstuk 10.1.4 „Stoorgrootte” op pagina 30), 
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 20 instellen.

ü	De configuratie van de regelparameters is afgesloten.

10.2.4  Alarmfunctie

Via 'Alarmfunctie' kunt u voor elke regelaar individueel bepalen bij welke 
alarmen de regelaar stopt. 

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Regelaars' naar het tabblad 'Alarmfunctie'.

2. Regelaars: Druk bij 'Regelaars' op de te configureren regelaar.

3. Ingang: De aan de regelaar toegewezen ingang wordt weergegeven.

4. Regelaar stopt bij: Selecteer bij welke foutmeldingen de regelaar 
moet worden gestopt door op 'Regelaar stopt bij' te drukken en de 
gewenste vinkjes te zetten.

ü	Alarmfunctie ingesteld.

10.2.5  Autoadaptatie

Autoadaptatie is een hulpfunctie waarmee de regelparameters (Xp (P), en 
Tn (I)) automatisch kunnen worden bepaald. Vanaf een startwaarde van 
0,3 mg/l wordt door de regelaar een programma uitgevoerd dat de 
chloorwaarde automatisch verlaagt en verhoogt en dat de tijden tot de 
meetrespons stopt en de staprespons bepaalt. Na afloop van de au-
toadaptatie, die maximaal 3 uur in beslag kan nemen, kunt u indien suc-
cesvol, beslissen of u de nieuwe parameters wilt overnemen. Van belang 
is hier of de omstandigheden tijdens de autoadaptatie overeenkomen 
met de realistische omstandigheden tijdens het bedrijf. Indien nodig moet 
de autoadaptie worden herhaald of moet een optimalisatie handmatig 
door het bedienend personeel worden uitgevoerd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Regelaars' naar het tabblad 'Autoadaptatie'.

2. Druk bij 'Desinfectie' op de te configureren regelaar.

3. Druk bij 'pH' op de te configureren regelaar.

4. Druk op 'Start'.

ü	Autoadaptatie gestart.

Nadat de regelaar de autoadaptatie heeft voltooid, wordt een tabel met de 
vastgestelde waarden en de momenteel ingestelde waarden weergege-
ven. U kunt nu beslissen of u de nieuwe waarden wilt overnemen.
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10.2.6  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.

10.2.6.1  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 Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Digitaal'.

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

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

4. Bij alarm: 'Relais aan' = het alarmrelais is actief tot alle alarmen 
handmatig zijn bevestigd. 'Relais uit' = het relais wordt automatisch 
gedeactiveerd als actieve alarmen niet meer aanwezig zijn.  

5. 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.

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.

10.2.6.2  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 28).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Digitaal'.

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. 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.

6. 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.

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

ü	Configuratie van de alarmuitgang afgesloten.

10.2.6.3  Grenswaardecontrole

De grenswaardecontrole is een uitgang die schakelt als de vastgelegde 
grenswaarden worden onderschreden of overschreden. Deze functie 
wordt in een zwembad gebruikt om een ECO- of nachtmodus met ver-
laagd bedrijf aan te sturen. Als er geen of maar weinig mensen in het 
zwembad zijn, kan er op energie en doseermedia worden bespaard. Met 
de grenswaardecontrole wordt daarbij bewaakt of de parameters worden 
aangehouden. In Duitsland gelden de waarden van de DIN 19643. Daar-
om is het begrip 'DIN-contact' een bekende benaming voor deze functie.

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 28).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Digitaal'.

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 nummer van de uit-
gangsprintplaat (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.

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.

10.2.7  Analoge uitgangssignalen

Het apparaat is standaard voorzien van vier analoge uitgangen van 4 - 
20 mA. U kunt de uitgangen gebruiken om de meetwaarden door te stu-
ren naar een controlekamer of een PLC (programmeerbare logische stu-
ring). Enkele actuatoren, zoals doseerpompen, kunnen via deze uitgang 
direct worden aangestuurd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Analoog'.
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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 op 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.

10.2.8  Aansturen van de leds voor de meetwaterborden

Er bevinden zich op enkele meetwaterborden meerdere leds die aange-
ven of er zich een waterparameter in het gewenste bereik bevindt. U kunt 
de aansturing van de leds configureren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in het Menu 2 'Uitgangen' naar het tabblad 'Externe leds'.

2. Druk bij 'Led' op de gewenste led.

3. Configureer de led door het volgende in te voeren.

4. Functie: kies waar de led op moet reageren. Als er voor 'te weinig 
meetwater' wordt gekozen, brandt de led standaard groen. Als het di-
gitale contact 'te weinig meetwater' actief is, brandt de led rood. An-
dere opties zijn de meetwaarden van de sensoringangen 1 – 4.

5. Minimum en maximum: als u ervoor heeft gekozen om een meet-
waarde te gebruiken, moet u een minimum- en maximumwaarde in-
stellen. Als de minimumwaarde wordt onderschreden of de maxi-
mumwaarde wordt overschreden, brandt de led rood.  
Tussen deze waarden brandt de led groen. Als er tegelijkertijd te wei-
nig meetwater is, branden ze oranje.

6. Testsignaal: u kunt de configuratie van de leds testen.

ü	De configuratie van de externe leduitgangen is afgesloten.

10.3  Overzichten

De hoofdweergave van het apparaat toont de verschillende informatie 
van de ingebouwde ingangsmodules. U kunt individueel bepalen welke 
informatie moet worden weergegeven. De volgende informatie is be-
schikbaar:

n	Afwijkingsweergave

n	Knipperen alarm
n	Te weinig meetwater 1 – 4
n	Externe stop 1 – 4
n	Filterspoeling 1 – 4
n	Wachtwoord in gewone tekst

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via Instellingen naar het tabblad 'Weergave 2'.

2. Zet onder Functie vinkjes bij de informatie aan die in de hoofdweer-
gave moet worden weergegeven.

ü	Hoofdweergave geconfigureerd.

10.3.1  Tweede overzicht

Ingang 1

Virtueel 2

Virtuell 1 pH

Mediumdosering

Temperatuurregeling

Afb. 46:  Individueel tweede overzicht

U heeft ook de mogelijkheid om een tweede overzicht te activeren.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via Instellingen naar het tabblad 'Weergave 1'.

2. Activeer het '2e overzicht'.

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

ü	Het tweede overzicht is geactiveerd.

U kunt dit tweede overzicht individueel configureren en aanpassen aan 
uw behoeften.

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 setpoints, de 
stoorgrootten, de digitale ingangen, de externe leduitgangen en de 
mediumdosering.

ü	De configuratie van het tweede overzicht is afgesloten.
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10.3.2  Kleuren van alarmmeldingen

U kunt de kleuren van de verschillende meldingen wijzigen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Instellingen' naar het tabblad 'Alarmkleur'.

2. Zoek onder 'Alarmen' de melding waarvoor u de alarmkleur wilt wij-
zigen.

3. Druk op de regel van het alarm en daarna op 'Wijzigen'.

4. Selecteer de gewenste kleur.

5. Bevestig uw keuze met 'OK'.

ü	De alarmkleur is gewijzigd.

10.4  Configuratie opslaan

U kunt uw individuele configuratie opslaan en later weer laden om pro-
blemen snel op te lossen.

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 Menu 2 via '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.

4. Druk op 'Opslaan'.

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

In menu 2 in het informatiemenu vindt u algemene informatie over de 
meerkanaalsregelaar of het meetwaterbord. Deze omvatten de volgende 
categorieën:

n	Systeemwaarden
n	Configuratie
n	Ingangen
n	Uitgangen
n	Klemmen

11.1  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.

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

11.2  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

Tab. 38:  Logboek

Logboek Extensie Beschrijving

ADJUSTMENT csv Afstellen

LANG LAA Taalbestanden

System Volume 
Information

dat Instellingen

Tab. 38:  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.

 

i Alle trendgegevens van de USB-stick kunnen worden bekeken 
op een Windows-pc met behulp van de TopReader II-software.

11.2.1  Bestanden bekijken 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.

11.2.2  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 geopend is, bestaat het risico dat u 
een elektrische schok krijgt als u onderdelen aanraakt die onder span-
ning staan.

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

4	U kunt nu de logboekbestanden openen.

ü	Extern geopende bestanden.

11.3  Trendweergave aanpassen

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

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk in Menu 1 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 ingesteld.

11.4  Taal wijzigen

i De volgende talen zijn af fabriek beschikbaar: Duits, Engels, 
Frans, Spaans en Portugees. Andere taalbestanden kunnen bij 
de fabrikant worden aangevraagd.

Om het u mogelijk te maken naar verschillende talen over te schakelen, 
worden de taalbestanden opgeslagen in het 'Logboek' in de map LANG. 
Op de achtergrond wordt gecontroleerd of de gebruikte taalbestanden op 
dat moment geldig zijn.

Om de taal te wijzigen, voert u de volgende actiestappen uit:

1. Ga in Menu 2 via 'Instellingen' naar het tabblad 'Taal'.

2. Selecteer de gewenste taal.

3. Druk op 'Opslaan'.

ü	Taal gewijzigd.

11.5  Handmatige modus
U kunt de uitgang van een regelaar handmatig sturen in het menu 'Hand-
matige modus' en een uitgangsvermogen instellen tussen 0  en 100 %. 
Als een regelaar in de handmatige modus staat, wordt dit aangegeven 
door een blauwe Y-aanwijzing in het hoofdscherm en door een hand-pic-
togram. In de menuopdracht 'Handmatige modus' kunt u verder het auto-
matisch omschakelen van de gewenste waarden in- en uitschakelen (zie 
hoofdstuk 11.7 „Gewenste waarden en reeksen gewenste waarden” op 
pagina 43).

11.6  Afstellen

i Bij nieuwe elektroden of eerste ingebruiknames moeten alle 
meetcellen na 1 – 2 dagen inloopperiode opnieuw worden af-
gesteld.

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. Wanneer de meetingang afzonderlijk in de 
hoofdweergave wordt getoond, wordt ook de informatie 'Afstelling niet 
OK' getoond. De actuele afstelling en steilheid zijn als informatie te vin-
den in het menu 'Afstelling' op het tabblad 'Overzicht'.

11.6.1  pH-meetelektrode

De pH- Meetelektroden kan als 2-puntsafstelling met twee bufferoplos-
singen 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 
meetelektroden en de ideale waarde van de ingestelde bufferoplossing 
weergegeven.

De reactietijd van een nieuwe meetelektroden 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.

Voor de controlemeting van de automatische pH-waardemetingen mogen 
uitsluitend elektrometrische pH-waardemeetinstrumenten door middel 
van een elektrode worden gebruikt. Andere pH-waarde-meetmethoden, 
zoals de fotometrische meting met fenolrode reagentia of teststrips (lak-
moespapier), hebben in de regel een grotere meetafwijking. Met deze 
meetafwijking kan rekening worden gehouden bij het afstellen van de au-
tomatische pH-waardemeting door de controle-meetmethode te kiezen, 
zodat de verschillende aanwijswaarden tussen de handmeting en de au-
tomatische meting worden gecompenseerd. In ieder geval is de elektro-
metrische meting met behulp van elektroden de nauwkeurigste meting.

11.6.1.1  2-Puntsafstelling van de pH-waarde

Handelingsacties:
ü	Twee bufferoplossingen met een verschil van ten minste 2 pH liggen 

klaar.
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i U kunt uw bufferoplossingen het beste zo kiezen dat deze de 
latere streefwaarde bevat. Voor de meetborden zijn standaard 
bufferoplossingen met pH 6,8 en pH 9,27 bij de levering inbe-
grepen voor een eerste aanpassing tijdens de inbedrijfstelling.

ü	De sensor is gereed voor bedrijf.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstelling' 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 '2-punts'.
4	Er wordt begonnen met de 2-puntsafstelling.

4. Draai het meetwater af.

5. Schroef de pH-elektrode uit het meetwaterbord.

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 afgesloten.

11.6.1.2  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 Menu 1 via 'Afstelling' 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 af.

5. Schroef de pH-elektrode uit het meetwaterbord.

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 afgesloten.

11.6.2  Redox-waarde

De Redox-waarde wordt gemeten met de Redox-combinatie-elektrode. 
De Redox-meetelektrode meet de spanning die in het water aanwezig is 
door oxiderende en reducerende stoffen. Tijdens de inbedrijfstelling moet 
u de redox-combi-elektrode instellen.

11.6.2.1  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 Menu 1 via 'Afstelling' naar het tabblad 'Sensoren'.

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

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

4. Draai het meetwater af.

5. Schroef de Redox-elektrode uit het meetwaterbord.

6. Spoel de redox-meetelektrode met water af en dep deze droog. Slij-
tage kan elektrische ladingen genereren.

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 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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11.6.3  Drie-elektroden-potentiostaat

U moet het afstellen van een 3-elektroden-potentiostaat of de potentio-
statische meetcellen (chloorsensoren) in principe als een 1-puntsafstel-
ling uitvoeren. Als referentiewaarde heeft u een fotometrisch gemeten 
waarde volgens de DPD-methode nodig.

i Bij het gebruik in een warmwaterinstallatie kan door elektro-
chemische processen bij de meetelektrode het nulpunt ver-
schuiven. In dit geval is een 2-puntsafstelling nodig waarbij u 
het nulpunt in heet chloorvrij water afstelt. Het tweede punt 
wordt zoals normaal met de DPD-methode met chloorhou-
dend water bepaald.

11.6.3.1  1-puntsafstelling van een 3-elektrode potentiostaat

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 Menu 1 via 'Afstelling' 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	1-puntsafstelling van een 3-elektrode potentiostaat voltooid.

11.6.3.2  2-puntsafstelling van een 3-elektrode potentiostaat

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 Menu 1 via 'Afstelling' 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	2-puntsafstelling van een 3-elektrode potentiostaat voltooid.

11.6.4  chlooroverschot-meetcel CS120

AANWIJZING

Incorrecte afstelling
Als u de afstelling niet in de hier aangegeven volgorde uitvoert, kan 
deze foutief zijn en dus tot meetfouten leiden.

ð	Het is van het grootste belang de volgorde van de actiestappen in 
acht te nemen.

11.6.4.1  2-puntsafstelling van de chlooroverschot-meetcel CS120 
(2-elektrode meetcel)

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 Menu 1 via 'Afstelling' 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. Indien het nulpunt per ongeluk werd verzet, moet het op-
nieuw worden ingesteld. Hiervoor moet de meetcel worden voorzien 
van chloorvrij water. Als alternatief kan het meetwater worden uitge-
schakeld totdat de potentiaal in de meetcel in evenwicht is. Deze 
waarde kan worden gebruikt als nulpunt.

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

6. Sluit de meetcel weer aan of zet het meetwater weer aan. Wacht tot 
de µA-waarde weer is toegenomen.

7. 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.

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

9. Voer de vooraf bepaalde DPD-waarde in.

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

ü	2-puntsafstelling van de CS120 is afgesloten.
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11.6.5  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. Afhankelijk van 
de samenstelling van het meetwater, bijv. NaCl en KCl, kan het 
weergegeven % zoutgehalte afwijken (de relatie is ook niet li-
neair). De weergave van het % zoutgehalte is bedoeld voor 
zwembaden met in-line elektrolyse. Grofweg kan worden aan-
genomen dat 20 mS/cm overeenkomt met ongeveer ~1% 
zoutgehalte NaCl.

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).

11.6.5.1  1-puntsafstelling van de geleidbaarheid

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

Meetbereik Bufferoplossing
0 – 2000 μS/cm 1000 μS/cm = 1 mS/cm

0 – 20 mS/cm 12,88 mS/cm

0 – 100 mS/cm 80 mS/cm
Tab. 39:  1-puntsafstelling van de geleidbaarheid

Handelingsacties:
ü	Een bufferoplossing die overeenkomt met het meetbereik is aanwe-

zig en heeft de vermelde temperatuur

@	Er ligt een schone doek klaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstelling' 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 geleidbaarheidsmeetcel 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.

11.6.5.2  Afstelling van de geleidbaarheid in het setpoint/arbeids-
punt

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

Handelingsacties:
@	Het meetwater heeft een zoutgehalte in de buurt van het setpoint/ar-

beidspunt, het meetbord is actief.

@	Er ligt een handmeter klaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstelling' 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.

11.6.6  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.

11.6.6.1  Afstelling van een temperatuursensor

Handelingsacties:
ü	Er ligt een thermometer klaar.

ü	U heeft de meting van de temperatuur geactiveerd (zie hoofdstuk 
10.1.2 „Temperatuuringang” op pagina 30).

Voer de volgende stappen uit:

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

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

3. Gebruik de meegeleverde thermometer om de referentietemperatuur 
te meten.

4. Druk op de toets 'Referentiewaarde'.

5. Voer de gemeten referentietemperatuur in.
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6. Bevestig dit door op het groene vinkje te drukken.

ü	Afstelling van een temperatuursensor voltooid.

11.6.7  Actuator relais

11.6.7.1  Actuator met positieterugkoppeling

U kunt servomotoren met een positieterugkoppeling op het apparaat aan-
sluiten en via één uitgang sturen. Voordat u de servomotor precies kunt 
sturen, moet u de besturing met het apparaat en de positie van de actua-
tor afstellen.

Bij het afstellen wordt de actuator eerst tot de eindpositie geopend en na 
het bereiken van de eindpositie weer gesloten.

Dit hoofdstuk geldt alleen voor actuatoren met een terugkoppelpotentio-
meter.

11.6.7.2  Afstelling van een actuator met positieterugkoppeling

Handelingsacties:
ü	De stelmotor is ingeschakeld en goed aangesloten.

ü	De uitgang is goed geconfigureerd (zie Tab. 36 „functies van afzon-
derlijke regelaars” op pagina 27).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstellen' naar het tabblad 'Uitgangen'.

2. Druk bij 'Uitgang' op de uitgang die moet worden afgesteld.

3. Druk op de toets 'Afstellen'.
4	Er wordt nog een venster geopend met een laadbalk waarmee de 

positieterugkoppeling wordt aangegeven.

4. Druk op de toets 'Starten' om de afstelling te starten.
4	De motor gaat één keer helemaal open en weer dicht. Dit kan enkele 

minuten duren.

5. Als het afstellen is voltooid, wordt dit met de tekst 'Afstelling OK' ge-
signaleerd.

ü	Afstelling van een actuator met positieterugkoppeling afgeslo-
ten.

11.6.7.3  Actuator zonder positieterugkoppeling

U kunt servomotoren ook zonder positieterugkoppeling aansturen. Daar-
voor moet u opmeten hoe snel de motor opent en moet u de regelaar 
overeenkomstig instellen.

Handelingsacties:
ü	De stelmotor is ingeschakeld en goed aangesloten.

ü	De uitgang is goed geconfigureerd (zie Tab. 36 „functies van afzon-
derlijke regelaars” op pagina 27).

Benodigde bedrijfsmiddelen:
@	Stopwatch

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 naar het menupunt 'Handbediening'.

2. Activeer de handmatige modus van de uitgang met 'Aan' en stel als 
regeluitgang 0 % in. 

4	De actuator gaat nu helemaal dicht.

3. Kijk naar de aandrijving en wacht tot deze helemaal dicht is.

4. Stel de uitgang in op 100 % en begin tegelijkertijd de tijd voor het 
volledig openen van de aandrijving te meten.

4	De actuator gaat nu helemaal open.

5. Kijk naar de aandrijving en wacht tot deze helemaal open is.

6. Deactiveer de handmatige modus weer met 'Uit'.

7. Ga in Menu 2 via 'Uitgangen' naar het tabblad 'Regelaar'.

8. Selecteer via 'Regelaar' de uitgang waarvan u de looptijd zojuist 
heeft gemeten.

9. Voer bij 'Looptijd' de tijd in die u heeft gemeten.

ü	De looptijd is ingesteld.

11.6.8  Actuator 20 mA

U kunt met het apparaat servomotoren met een aansturing van 20 mA en 
een terugkoppeling van 20 mA aansluiten. U moet de servomotoren voor 
de inbedrijfstelling met de aansturing afstellen. U kunt het uitgangssig-
naal van 20 mA met ±1 mA opnieuw afstellen.

11.6.8.1  Afstelling van een actuator 20 mA

Handelingsacties:
ü	De stelmotor is ingeschakeld en goed aangesloten.

ü	De uitgang is goed geconfigureerd (zie Tab. 36 „functies van afzon-
derlijke regelaars” op pagina 27).

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstellen' naar het tabblad 'Uitgangen'.

2. Druk bij 'Uitgang' op de uitgang die moet worden afgesteld.

3. Druk op de toets 'Afstellen'.
4	Er wordt nog een venster geopend met een laadbalk waarmee de 

positieterugkoppeling wordt aangegeven.

4. Druk op de toets 'Starten' om de afstelling te starten.
4	De motor gaat één keer helemaal open en weer dicht. Dit kan enkele 

minuten duren. Als het afstellen is voltooid, wordt dit met de tekst 
'Afstelling OK' gesignaleerd.

ü	Afstelling van een actuator 20 mA afgesloten.

11.6.8.2  Afstelling van de uitgang van 20 mA

Als u bij de vorige afstelling heeft vastgesteld dat het uitgangssignaal niet 
precies overeenkomt met de positie van de motor, kunt u het uitgangssig-
naal afstellen. U kunt zowel het onderste signaalbereik (0/4 mA) als het 
bovenste signaalbereik (20 mA) aan de positie van de motor aanpassen.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Afstellen' naar het tabblad 'Uitgangen'.

2. Druk bij 'Uitgang' op de uitgang die u wilt afstellen.

3. Druk op de toets '1-punts' om alleen het bovenste bereik af te stellen 
of '2-punts' om het onderste en bovenste bereik af te stellen.
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4. Er wordt nog een venster geopend waarin u een tolerantie kunt in-
stellen. U kunt de tolerantie maximaal van -50 tot +50 veranderen. 
Dat hangt ervan af of u het onderste of bovenste bereik afstelt. De 
maximale verandering komt ongeveer overeen met 1 mA stroom.

5. Controleer het uitgangssignaal met een multimeter of een servomo-
tor en zorg ervoor dat de motor nu precies wordt gestuurd.

6. Sla de actuele offset op door op de toets 'Opslaan' te drukken.

ü	Afstelling van de uitgang van 20 mA voltooid.

11.7  Gewenste waarden en reeksen gewenste waarden

Het setpoint 'W' van een regeling is de gewenste waarde, terwijl de wer-
kelijke waarde 'X' de continu gemeten waarde van een sensor is. U kunt 
verschillende gewenste waarden instellen waarmee het apparaat moet 
worden aangestuurd. U kunt kiezen uit vier verschillende reeksen van ge-
wenste waarden, waar de regelaar automatisch tussen kan schakelen. 
Met de reeksen van gewenste waarden kunt u kiezen om het product 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.

11.7.1  Gewenste waarden instellen

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

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Setpoints' naar het tabblad 'Actief'.

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:
- Met S1 − S4/V1 − V4 wordt de sensoringang of virtuele ingang aan-
gegeven.
- Met O1 − O4 wordt de uitgang aangegeven. Met 'schakelklok' 
wordt aangegeven dat de uitgang direct wordt aangestuurd.
- Hierna volgt de meetwaarde van deze ingang, bijv. 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.
- T1-T4 toont de temperatuurregeling als deze is geconfigureerd on-

der digitale uitgangen in de configuratiewizard met een geschikte 
hysterese.

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.

11.7.2  Reeksen gewenste waarden laden

U kunt een reeks van gewenste waarden laden.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Setpoints' naar het tabblad 'Reeks setpoints'.

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.

11.7.3  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:

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

n	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 11.7.3.1 „Omschakeling via digitale ingangen” op pagina 43) en 
meerdere interne schakelklokken (zie hoofdstuk 11.7.3.2 „Omschakeling 
via een schakelklok” op pagina 44) gebruiken. Hierbij heeft het om-
schakelen via een digitale ingang hogere prioriteit. Er wordt alleen via een 
schakelklok omgeschakeld als er geen omschakeling via een digitale in-
gang actief is.

11.7.3.1  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 10.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 32 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.
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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.

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.

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 (deelbedrijf) te verlagen.

Als alle meetwaarden zich binnen de ingestelde grenswaarden bevinden, 
is de uitgang gesloten. Als daarnaast de digitale ingang voor het over-
schakelen op een andere reeks van gewenste waarden is geschakeld, 
wordt de 'verminderde werking' actief en wordt op de reeks van gewens-
te waarden naar keuze overgeschakeld.

Handelingsacties:
ü	De grenswaardecontrole is geconfigureerd zoals in hoofdstuk 

10.2.6.3 „Grenswaardecontrole” op pagina 34 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.

11.7.3.2  Omschakeling via een schakelklok

Naast het omschakelen via een digitale schakelingang (zie hoofdstuk 
11.7.3.1 „Omschakeling via digitale ingangen” op pagina 43) 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	Omschakeling via schakelklok afgesloten.

11.7.4  Hoge chlorering

Indien om hygiënische redenen een hoger chloorwaarden nodig zijn, kan 
naast de normale desinfectiemaatregelen een hoge chlorering via een ti-
mer worden uitgevoerd. Tijdens de hoge chlorering zijn de alarmen uitge-
schakeld.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Setpoints' naar het tabblad 'Hoge chlorering'.

2. Regelaars: Selecteer de gewenste regelaar uit.

3. Stel een setpoint in.

4. Stel de wachttijd in (uren : minuten).
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5. Stel de tijd in gedurende welke de alarmen uitgeschakeld moeten 
blijven.

6. Druk op 'Start'.
4	De hoge chlorering begint. De hoge chlorering is voltooid wanneer 

de actuele waarde na de wachttijd is teruggevallen op het normale 
setpoint of wanneer de alarmonderdrukkingstijd is verstreken.

ü	Hoge chlorering uitgevoerd.

11.7.5  Mediumdosering

Via de functie mediumdosering kunt u extra media doseren. Voor het aan-
sturen zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

n	Aan/uit
n	Schakelklok
n	Digitale ingang 
n	Debiet

Handelingsacties:
ü	In Menu 2 werd een vrije uitgang via 'Instellingen'/'Configuratiewi-

zard’ geselecteerd. Alleen de 2e digitale uitgang van een uitgangs-
module kan hiervoor worden gebruikt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 1 via 'Setpoints' naar het tabblad 'Mediumdosering'.

2. Kies via 'Besturing' de voor uw doelen benodigde aansturing:

è	Aan/uit: Configureer de parameters 'Actief' en 'Niet actief' in procen-
ten en druk op Start.

è	Schakelklok: Kies een timer en zet een vinkje bij elke dag van de 
week waarop de timer actief moet worden. Configureer de parame-
ters 'Actief' en 'Niet actief' in procenten en de start-, loop- en resttijd.

è	Digitale ingang: Selecteer de ingang die bedoeld is voor de medium-
dosering (zie hoofdstuk 10.1.6 „Digitale ingangen” op pagina 32) 
en configureer de parameters 'Actief' en 'Niet actief' in procenten.

è	Debiet: Configureer het 'Maximum' en 'Minimum' in %, geef het de-
biet in l/min op voor de maximumwaarde en configureer een stel-
waarde (Y).

ü	Mediumdosering geconfigureerd.

11.8  Gebruik via een netwerk

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

Meer informatie over het aansluiten op een bestaand netwerk is te vinden 
in de hoofdstukken 8.10 „Ethernet aansluiten” op pagina 25, 8.11 
„RS485-interface” op pagina 25 en 9.4 „Netwerkinstellingen” op pagi-
na 29.

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 toegang 
tot bepaalde gegevens van het apparaat. U heeft het Modbus-protocol bij-
voorbeeld 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 14 „Mod-
bus-adressen TOPAX® MC” op pagina 49.

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 uw apparaat vindt u via Menu 2 > 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.

De netwerkinstellingen van uw apparaat vindt u via Menu 2 > Service > 
Netwerk.
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12 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 apparaat 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.

12.1  Onderhoudsinterval

In deze tabel staat een overzicht van de aan te bevelen onderhoudswerk-
zaamheden en de bijbehorende intervallen. Aanwijzingen betreffende 
deze arbeid volgt in de volgende hoofdstukken.

Interval Onderhoud

Maandelijks
n	Visuele controle
n	Functiecontrole van het touchscreen
n	Aanpassen van de meetwaarden

Elk jaar n	Controleren van de knoopcel

Tab. 40:  Onderhoudsinterval

12.2  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 Menu 2 naar 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.

12.3  Software updaten
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 opgeslagen.

i Aangezien instellingen verloren kunnen gaan tijdens een soft-
ware-update, adviseren wij de huidige configuratie op te slaan 
vóór de update (zie hoofdstuk 10.4 „Configuratie opslaan” op 
pagina 36).

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

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga in Menu 2 naar 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.

12.4  Batterij/knoopcel

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. 47:  Knoopcel CR1220
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12.4.1  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 Menu 1 naar Informatie > Systeemwaarden en lees het actuele 
laadniveau van de batterij af.

12.4.2  Batterij vervangen

Om de batterij (Afb. 47 „Knoopcel CR1220” op pagina 46) te kunnen 
vervangen moet u mogelijk de onderste twee ingangsprintplaten demon-
teren.

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.

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.

12.5  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. 48:  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 zeke-
ringhouder 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.

12.6  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 con-
figuratie van het apparaat. U kunt de individuele instellingen 
wijzigen, 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 Menu 2 naar 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 Menu 2 naar Instellingen > Configuratie.

2. Druk op een bestaand configuratiebestand.

Zekering
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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.

12.7  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'. 

3. Voer uw bedrijfsnaam en een opmerking over het uitgevoerde onder-
houd in. Activeer 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.

4. Ga voor het opnieuw in bedrijf stellen te werk zoals in hoofdstuk 9 
„Eerste stappen” op pagina 25 is beschreven.

ü	Het onderhoud is afgesloten.
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13 Toewijzing van de klemmen TOPAX® MC

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 1 > 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 12.4 
„Batterij/knoopcel” op pagina 46).

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

De zekering van het apparaat is defect. Vervang de zekering (zie hoofdstuk 12.5 
„Zekering vervangen” op pagina 47).

Tab. 41:  Storingsanalyse

13.1  Alarmen en meldingen
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* Afhankelijk van de instelling in het menu Regelaar/Alarmfunctie  kan de dosering en regeling na de melding worden onderbroken of doorgaan tot het 
einde is bereikt.
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14 Modbus-adressen TOPAX® MC

Bij een DOUBLE-WORD wordt het HIGH-WORD als eerst overgedragen. De hexadecimale weergave wordt door de waarde '0x' voorafgegaan.
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14 Modbus-adressen TOPAX® MC
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15 EU-Conformiteitverklaring 
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16 Garantie-aanvraag
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