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Meetwaterborden EASYPRO COMPACT voor zwembaden

Algemeen

 • Bewaking en regeling van verschillende waterparameters
 • Continue registratie van waterparameters
 • Compact ontwerp
 • Inclusief meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
 • Gering waterverbruik
 • Steeksysteem voor wateraansluitingen

De compacte variant

De EASYPRO COMPACT verenigt alle componenten van de EASY-
PRO MC-C op één kleine grondplaat. De zeer compacte uitvoering 
wordt bereikt doordat de waterleidingen en de sensorbevestigingen 
(behalve voor chloor) zich in het bord bevinden. 

De meetcellen onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en meet-
precisie. Samen met de regelaar van de TOPAX® MC-serie zijn dus 
een omvangrijke meting, weergave, regeling en registratie van alle 
belangrijke waterparameters mogelijk. 
 
De bijgeleverde wandhouder maakt een eenvoudige montage mo-
gelijk. Voor controle, onderhoud of service kan het bord geopend 
worden als een kastdeur en is zodoende vlot toegankelijk.



Technische gegevens

EASYPRO COMPACT
Benodigd meetwater l/uur ca. 30

Toevoer en afvoer van meetwater mm PE-slang 6/8 + afsluitkraan met G1/4-aansluiting

Drukweerstand bar max. 6

Drukverlies in meetwaterbord bar ca. 0,3

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

Vermogen W max. 20

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

Ingang stoorgrootte mA 0/4 – 20

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

Beschermingsklasse IP 65 (elektronische regelaar)

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

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

grootten, naar keuze met regeling in twee richtingen

Meetingangen (afhankelijk van uitvoering)
Aantal meetingangen 3*

Vrij chloor
Amperometrische 3-elektroden-meet-
cel met potentiostaat (DMZ3.1)

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

pH-waarde pH-meetelektrode pH 2 - 12 (afhankelijk van de meetelektroden)

Redox-waarde Redoxmeetelektrode mV -1000 tot +1000

Temperatuur Pt100 °C 5 – 45

Uitgangsmodule (naargelang van uitvoering*):
Aantal uitgangsmodule 4

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

Optocoupler 2 x 80 V DC, 5 mA

** Er kunnen verder tot twee temperatuursensoren worden aangesloten



Afmetingen

Alle maten in mm
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Maßbild EASYPRO Compact
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Lutz-Jesco 
Nederland B.V.

Rietdekkerstraat 2
2984 BM RIDDERKERK

Telefoon: 0180-49 94 60
Telefax: 0180-49 75 16

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl
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Bufferoplossingen
 • pH-waarde: pH 6,80 en 9,27
 • Redox-waarde: 468 mV
 • Geleidendheid: 12,88 mS/cm en 50 mS/cm

78073_1

PL-Bild Satz Pufferlösungen pH und Redox

Fotometer 
 • Intern geheugen voor 16 gegevensrecords
 • Automatische uitschakeling
 • Actuele tijd en datum
 • Afstel-functieweergave
 • Verlicht display
 • Waterdicht (analoog IP68, 1 uur op 0,1 meter)

23800008_1

PL-Bild Photometer

Toebehoren

Ontstoringsmodule voor schakelapparaten
 • -20 tot +70 °C
 • 22 × 27 × 11 mm
 • 50 W (VA)

Visualisatie software TopView 4
 • Visualisatie en bewaking van het EASYPRO COMPACT meetwaterbord
 • Ophalen en weergeven van gegevens uit de browser voor maximaal 10 gebruikers met individu-

ele weergaveconfiguraties
 • Vooraf geïnstalleerde TopView-licentie en besturingssysteem op een energiebesparende micro-

computer
 • Aansluiting met regelaars via Modbus TCP-netwerk.
 • Gemakkelijke configuratie en toegang op afstand via LAN / WLAN
 • Beveiligde verbinding via VPN-technologie en https
 • Archivering van alle alarmen en alle meetwaarden
 • Automatisch dagelijks logboek
 • Bedrijfslogboek (optioneel)


