Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC

Een veelzijdige partner

Algemeen

De TOPAX® MC is de meerkanaalsregelaar van Lutz-Jesco GmbH.
De modulaire opbouw van de regelaar maakt hem tot een aanpasbare en uiterst competente partner in de meet- en regeltechniek.
Het maakt niet uit of chloor, de pH-waarde, de redox-waarde of dat
de pH-waarde vier keer moet worden gemeten: door de modulariteit
zijn alle combinaties mogelijk.

•
•
•
•
•

Ook de uitgangen kunnen vrij gekozen worden. Doseerpompen kunnen via optocouplers of verschillende relais aangestuurd worden en
actuatoren via relais of een 20mA-uitgang. De digitale universele
uitgangsmodule kan naar keuze als optocoupler of als relais worden
gebruikt.
Afhankelijk van het type regelaar heeft het kleurendisplay een diagonaal van 5" oder 7" en bezit een zeer hoge resolutie. De gebruiksvriendelijkheid wordt volledig gemaakt door een gemakkelijk
touch-bediening en meertalig, intuïtief menu.

•
•
•
•
•
•
•
•

Modulaire opbouw van de in- en uitgangen
Tot vier sensoren en bovendien tot vier temperatuursensoren
Vrij configureerbare overzichten
Verschilwaardemeting (bijv. ∆pH)
Max. vier streefwaardesets configureerbaar en laadbaar via digitale
ingang of timerregeling
Servicevermeldingen en sensorvervanging opslaanbaar
Limietcontrole (bruikbaar als DIN-contact voor deellastbedrijf conform
DIN 19643)
1 – 9 potentiaalvrije relaisuitgangen
Webserver en Modbus-protocol via ethernet
Trendweergave
Groot kleurentouchdisplay
Gegevensopslag op een USB-stick
Veel talen (DE, EN, FR, ES, PT, NL, DK, CZ, RU, PL, HU, LT) zijn al bij de
levering inbegrepen; andere talen op aanvraag

De keuze is aan u: U kunt de vier analoge uitgangen
(0/4 – 20 mA) of de netwerkverbinding voor de verzending van
meetwaarden naar een webbrowser of beheer op afstand gebruiken. Door een instelbaar tijdsinterval kunt u bijv. een automatische
herinnering instellen wanneer een sensor versleten is en vervangen
moet worden.
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Technische gegevens
TOPAX® MC
Elektrische voeding

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Vermogen

W

max. 20

Analoge uitgang voor telecommunicatie
Ingang stoorgrootte

4 x 0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω
mA

0/4 – 20

Interfaces

ethernet TCP/IP of RS485 Modbus RTU (optioneel)

Beschermingsklasse

IP65

Omgevingstemperatuur

°C

-5 tot +45, geen direct zonlicht
P-, PI-, PID- of PD-gedrag,
regelrichting naar keuze met het meten van de stoorgrootten,
regelrichting in twee richtingen naar keuze

Membraanbedekte meetcel

mg/l

0 – 5 (afhankelijk van de meetcel)

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)

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)

Waterstofperoxide

Membraanbedekte meetcel

mg/l

0 – 200 (afhankelijk van de meetcel)

Regelkarakteristiek
Meetingangen (afhankelijk van uitvoering)
Aantal meetingangen
Broom

Vrij chloor

Chloordioxide

max. 4*

Geleidbaarheid
Geleidbaarheidsmeetcel (k=1)
conductief
Temperatuur
Pt100
Uitgangsmodule (naargelang van uitvoering*):
Actuator relais
Actuator 20 mA

0 – 2, 0 – 20 of 0 – 100 (afhankelijk van de configuratie, komt overeen met
mS/cm
ca. 0 – 1 % oder 0 – 5 % zoutgehalte)
°C
-10 tot +90
2 x 230 V AC, 5 A (ohmse last)
kΩ

terugkoppeling van potentiometer: 1 – 10
continue uitgang van 0/4 - 20 mA

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
Digitaal universeel
* Per meetingang kan er een extra temperatuursensor worden aangesloten.

2 x 80 V DC, 5 mA
naar keuze: 2 x 230 V AC, 5 A (ohmse last) relais of 2 x 80 V DC, 5 mA optocoupler

Afmetingen
Alle maten in mm
302

240

107

TOPAX® MC met 5" display (een- en tweekanaals regelaar)
107

240

302

TOPAX® MC met 7" display (drie- und vierkanaals regelaar)
267

171

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

d Messzellenarmatur
PRMZ/LMZDC111-2Ethernetkabel
PL-Bild Armaturenblock
44302004_1

37700_1

• CAT5, 2 m PUR met M12x1-stekker
• 4-polig D-gecodeerd met RJ45-stekker

Kranen

PL-Bild Armaturenblock DW111-3•
Bild PL Armaturenblock DC111/SA 6/12
•
37702_1
37701_1
•

Verschillende uitvoeringen in verschillende nominale maten en gemaakt van verschillende materialen beschikbaar
Meetcelarmaturen, doorstroomarmaturen, insteekarmaturen en wisselarmaturen
Toebehoren voor armaturen: Bevestigingsflens, nathoudschaal en meetcelbehuizing

• Visualisatie en bewaking van de TOPAX® MC
• Ophalen en weergeven van gegevens uit de browser voor maximaal 10 gebruikers met individuele
weergaveconfiguraties
• Vooraf geïnstalleerde TopView-licentie en besturingssysteem op een energiebesparende microcomputer
• 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)

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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