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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1  ВІДОМОСТІ ПРО ДАНЕ КЕРІВНИЦТВО 

Цей документ містить конфіденційну інформацію. Ця інформація може змінюватись та оновлюватись без попе-
реднього повідомлення. 

Цей посібник є невід'ємною частиною приладу. Під час початкового монтажу пристрою оператор повинен ре-
тельно вивчити вміст посібника, перевіривши цілісність та повноту останнього. 

Дотримання робочих процедур і запобіжних заходів, наведених у цьому посібнику, є основною умовою належ-
ного функціонування приладу та безпеки оператора. 
Перш ніж користуватися приладом, необхідно прочитати всі розділи даного посібника, маючи прилад під рукою, 
і переконатися в тому, що ви повністю усвідомили роботу з приладом у всіх режимах, прийоми керування та 
з'єднання з периферійним обладнанням, а також запобіжні заходи. 
Посібник користувача слід зберігати цілим та непошкодженим у надійному місці, з якого оператор під час мон-
тажу або застосування приладу, а також для перевірки монтажу може швидко та просто його витягти. 

1.2  ОБМЕЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ ТА ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Для того щоб гарантувати безпеку оператора та правильне функціонування пристрою, необхідно дотримувати-
ся всіх обмежень у застосуванні та запобіжних заходів, перерахованих нижче: 

УВАГА: Перед використанням пристрою переконайтеся, що всі вимоги безпеки дотримані. Забороняєть-
ся подавати живлення на пристрій або підключати його до інших пристроїв, доки не забезпечені 
всі умови безпеки. 

1.3  ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

УВАГА: Усі ланцюги блоку керування ізольовані від землі (неізольованого заземлюючого провідника). 
НЕ підключайте ці ланцюги до заземлюючих з'єднань. 

Щоб гарантувати максимальні умови безпеки для оператора, необхідно дотримуватися всіх вказівок, наведених 
у цьому посібнику. 

 Подавайте живлення на пристрій лише від мережі, яка відповідає всім технічним вимогам пристрою (85 
– 265 В змінної напруги 50/60 Гц) 

 Негайно замінюйте усі пошкоджені деталі. Будь-які кабелі, з'єднувачі, приладдя або інші деталі пристрою, 
які пошкоджені або не функціонують належним чином, повинні негайно замінюватись. У таких випадках звер-
ніться до найближчого авторизованого центру технічної допомоги. 

 Використовуйте лише затверджене приладдя та периферійні пристрої.  Для того, щоб забезпечити вико-
нання всіх вимог безпеки, пристрій повинен експлуатуватися тільки з таким приладдям, з числа зазначених у 
цьому посібнику, які перевірені у застосуванні з самим пристроєм. 

1.4  БЕЗПЕКА УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Прилад стійкий до впливу рідин. Пристрій необхідно захищати від крапель, бризок або занурення в рідину; не 
слід використовувати пристрій в умовах, де є така небезпека. Будь-які пристрої, в які випадково проникла 
рідина, необхідно негайно відключити, очистити та віддати на перевірку авторизованому та кваліфікованому 
персоналу. 

 Коли пристрій запрограмовано, всі роз'ємні з'єднання повинні бути закриті. 
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 Захист 

-  IP65 

 Пристрій повинен експлуатуватися при значеннях навколишньої температури, вологості та тиску, що 
знаходяться у зазначених межах. Прилад розрахований на роботу за наступних умов навколишнього сере-
довища: 

- Температура робочого середовища    від 0°С до +50°С 

- Температура при зберіганні та перевезенні                    від -25°С до +65°С 

- Відносна вологість                             від 00% до 95% (без конденсації) 

УВАГА: Пристрій повинен бути надійно встановлений, закріплений і включений в систему. 

У процесі експлуатації робота системи повинна виконуватись відповідно до вищевказаних пра-
вил безпеки. 

Параметри, встановлені в блоці керування приладу, повинні відповідати чинним правилам. 

Сигналізація про неправильну роботу блоку управління повинна бути розташована в полі зору 
обслуговуючого персоналу або операторів. 

Невиконання навить однієї з цих умов може призвести до роботи логічної частини блоку управ-
ління в потенційно небезпечному для користувачів режимі. 

Тому, щоб уникнути будь-яких потенційно небезпечних ситуацій, експлуатаційному та обслуго-
вуючому персоналу рекомендується працювати з усією обережністю та своєчасно реагувати на 
появу сигналів, що стосуються безпеки. 

Якщо вищезазначені рекомендації для виробу неможливо виконати, то виробник не несе жодної 
відповідальності за будь-яку майнову шкоду або за причинення травм персоналу, які можуть бу-
ти викликані неправильним функціонуванням пристрою. 

2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

Аналізатор, описаний у цьому посібнику, включає електронний блок управління і технічне керівництво. 

Блок управління можна встановити на електричній панелі або стіні, максимальне віддалення від датчика 15 
метрів. 

Блок живиться від електричної мережі (100 - 240 В змінної напруги 50-60 Гц), імпульсний блок живлення прила-
ду споживає 15 Ватт. 

Пристрій призначений для безперервного аналізу хімічних характеристик у наступних застосуваннях: 

 Біологічні окисні системи 

 Промислові системи зливу та обробки стічних вод 

 Рибницькі господарства 

 Системи первинної чи питної води 
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2.1  ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Джерело живлення: 100-240 В змінної напруги 50/60 Гц, 15 Ватт (Електрична ізоляція класу 1) 

 Термін служби системи: 24 години на день, 7 днів на тиждень протягом 5 років (43 800 годин) 

 Робоча температура: від 0 до 40°С, при відносній вологості від 0 до 95% (без конденсації) 

 Дисплей даних: 4-рядковий дисплей із 20 великими чорно-білими символами 

 Клавіатура: 7 кнопок 

 Підключення кабелів: Дворядні клемники 

 Реле: Шість реле (250, 10 А); чотири силових реле з підключеною напругою 
100...240 В і два реле з «сухими» контактами 

 Вимірювання: 
o pH: від 0,00 до 14,00 pH (похибка ± 0,01 рН) 
o Окисно-відновний потенціал (ОВП): ± 2000 мВ (похибка ± 1 мВ) 
o Температура: від 0 до 105 ° С (похибка 0,1 ° С) (при використанні датчиків РТ100 або 

РТ1000) 
o Хлор:             0.01÷0.5 проміле (похибка ±0.01 проміле) 

0.01÷1 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
0.01÷2 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
0.01÷5 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
0.01÷10 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
0.01÷20 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
0.01÷200 проміле (похибка ±0.01 проміле) 
(Потенціостатичний датчик) 

 

 Модулі виходів, пов'язані з хімічними вимірами: 
o двоканальний струмовий вихід від 0/4 до 20 мА, максимальне навантаження 500 Ом 

(похибка ± 0,01 мА) 
o двоканальний частотний вихід (транзистор NPN/PNP з відкритим колектором), від 0 до 

120 імпульсів за хвилину (похибка 0,016 Гц) 

 Модулі входів: 
o вхід датчика потоку 
o вхід сигналу блокування 

 Модулі передачі даних: 
o Послідовний порт RS485 (стандартний протокол ModBus) 

 Модулі, інтегровані на системній платі: 
o Годинниковий модуль із резервною батарейкою. 

2.1  МЕХАНІЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ 

 
 

 

Механічні характеристики  

Розміри (довжина х висота х товщина) 300 х 290 х 143 мм 

Глибина установки 148 мм 

Матеріал Акрилонітрил-бутадієн-стирол 

Тип установки Настінна 

Маса 2,45 кг 

Передня панель Полікарбонат, стійкий до УФ-випромінювання 
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Просвердліть необхідні отвори і закріпіть прилад на стіні за допомогою кронштейна. 

Кабельні вводи із сальниками для електричних підключень розташовані в нижній частині блоку керування. Тому 
для зручності прокладання з'єднань будь-які інші пристрої повинні розташовуватися на відстані не менше ніж 
15 см від блоку. 
Захистіть пристрій від бризок і крапель води з прилеглих зон на етапі програмування та калібрування. 

2.2  ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОНТАЖ 

2.2.1 ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ 

По можливості встановлюйте прилад і прокладайте його з'єднувальні кабелі на відстані від силових кабелів, 
оскільки останні можуть викликати індуктивні наведення, особливо в аналоговій частині системи. 

Використовуйте живлення змінною напругою від 100 до 240 В частотою 50/60 Гц. Напруга живлення повинна 
бути якомога стабільнішою. 

Абсолютно неприпустиме підключення пристрою до будівельних мереж, наприклад, для зварювальних транс-
форматорів, де та сама лінія використовується також і для живлення інших навантажень (можливо, індуктивно-
го характеру). Це може призвести до генерації викидів високої напруги, випромінювання яких важко запобігти 
або виключити. 

УВАГА: Електрична лінія має бути обладнана відповідним автоматичним вимикачем, який відповідає 
належним стандартам монтажу. 

Проте, завжди бажано перевірити якість заземлюючого з'єднувача. У промисловому оточенні не завжди просто 
знайти заземлюючий провідник, який запобігає електричним перешкодам, а не викликає їх; у разі сумнівів щодо 
якості засобів заземлення, краще підключити електричну частину блоку управління до спеціально виконаного 
заземлюючого електрода. 

2.2.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМ ДОЗУВАННЯ 

УВАГА: Перед підключенням приладу (виходів та реле) до зовнішніх виконавчих пристроїв переконайте-
ся, що вони вимкнуті в електричному щитку і що на провідниках від виконавчих пристроїв від-
сутня напруга. 

ОБЕРЕЖНО! При активному навантаженні кожен контакт реле може витримувати максимальний струм 1 А при 
максимальній напрузі 230 В, отже, загальна потужність, що комутується, становить 230 ВА. 
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2.2.3 ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ 

Клема Опис PH-CL-Redox 

1 pH зонд (+) 
Вхід зонда PH 

2 pH зонд (-) 
3 - 4 Не використовується  

5 ОВП зонд (+) 
Вхід зонда ОВП 

6 ОВП зонд (-) 
7 Не використовується 

Не використовується 
8 Не використовується 
9-10 Не використовується  

11 Датчик хлору(+24) Вхід потенціостатичного датчика хлору  (Для 
двокабельного  датчика підключіть до клем    

11-12) 
12 Датчик хлору(IN) 

13 Датчик хлору(GND) 

14-16 Не використовується  

17 Датчик температури (Зелений) 

PT100 або PT1000 Вхід температурного датчика 18 Датчик температури (Блакит-
ний) 

19 Датчик температури (Жовтий) 
20 - 22 Не використовується  

23 Частотний вихід (+) 
pH 

24 Частотний вихід (-) 
25 Частотний вихід (+) 

Хлор 
26 Частотний вихід (-) 
27 - 30 Не використовується  

31 Струмовий вихід (+) PH 

32 Земля струмового виходу (-) Клема землі струмового виходу 

33 Струмовий вихід (+) Хлор 

34 - 36 Не використовується  

37 RS 485 - 
RS485 послідовний порт ModBus RTU 38 RS 485+ 

39 RS 485 Земля 

40 Не використовується  

41 HOLD (утримання) + 
15 - 30 В. Вхід постійної напруги 

42 HOLD (утримання) - 

43 - 44 REED (герконовий датчик) Вхід герконового датчика 

45 - 46 Сигнал рівень 1 PH 

47 - 48 Сигнал рівень 2 Хлор 

49 - 50 Вихід реле 1 (сухий контакт) Сигналізація 

51 - 52 Вихід реле 1 (сухий контакт) ОВП 

53 Фаза реле (100 – 240В) 
pH реле 54 Земля 

55 Реле нейтраль (100 to 240 Vac) 
56 Фаза реле (100 – 240В) 

Реле хлору 57 Земля 
58 Реле нейтраль (100 to 240 Vac) 
59 Фаза реле (100 – 240В) 

Температурне реле 60 Земля 
61 Нейтраль реле (100 - 240В) 
62 – 64 Не використовується  

65 Живлення, фаза (100 - 240В) 

100 - 240 В 50/60 Гц Підключення живлення 66 Земля 
67 Живлення, нейтраль (100 - 

240В) 

 

Приклад таблички зі схемою підключень, що розташована на задній стінці відсіку підключення приладу. 
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3.0 УСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТА ФУНКЦІЇ 
3.1  ДИСПЛЕЙ ПРИЛАДУ 

                                A                                                                                                B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для вибору режимів дисплея А або В можна використовувати кнопки "Вправо" або "Вліво" 
Примітка: Меню відсутніх у приладі хімічних вимірювань не відображатимуться. 

Режим А 

Рядок 1 = Час; стан потоку води у системі (FLOW ON – включений). 

Рядок 2 = Відображення показання рН; відображення температури. 

Рядок 3 = Відображення вмісту хлору (CL); підключення до мережі через порт RS485 (символ ) 

Рядок 4 =  Відображення показання ОВП (RX); сигнал "Утримання" (Hold) або сигнал передозування (OFA) ми-
готінням значка, відображення списку наявних повідомлень сигналізації. 

Режим В 

Рядок 1 = Стан дозуючого насоса рН (P ON – насос увімкнений), відображення показань рН, сигнал утримання 
(Hold) або сигнал передозування (OFA) миготінням значка. 

Рядок 2 = Стан дозуючого насоса хлору, відображення показань вмісту хлору. 

Рядок 3 = Стан дозуючого насоса ОВП, відображення показань ОВП. 

Рядок 4 = Стан реле температури, показання температури; відображає список наявних повідомлень сигналізації. 

 

 

3.1  ДИСПЛЕЙ ПРИЛАДУ 

 Esc/Mode = Кнопка з подвійною функцією 
 Esc = Вийти з меню 
 Mode = Відображаються вимірювальні уставки (тримати натиснутою 3 секунди) 

 Cal = Надається доступ у меню калібрування (тримати натиснутою 3 секунди) 
 Enter = Підтверджується вибрана функція, відображається список повідомлень сигналізації (тримати натис-

нутою 3 секунди) 
Esc + Enter = Комбінація кнопок для доступу до меню програмування (тримати натиснутими 3 секунди) 
Кнопки навігації = Вгору, вниз, праворуч, ліворуч; для вибору параметрів та переміщення по меню 
 

12:30                                           FLOW ON 
pH    7.20 pH                              Tm 25.0°C 

CL    1.50 ppm                                           
ORP    750 mV         Hold                          A 
 

P    ON        pH          7.40 pH            Hold 
P    ON        CL          0.80 ppm 
P   OFF     ORP          700 mV 
R    ON         T            25.0°C                 A 
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3.3 КАЛІБРУВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ 
Примітка: Меню відсутніх у приладі хімічних вимірювань не відображатимуться. 

Калібрування може виконуватися за допомогою меню, що відображається на дисплеї. Щоб увійти до меню 
Calibration (Калібрування), натисніть кнопку CAL (калібрування) протягом 3 секунд. 

 

Використовуючи кнопки "Вгору" і "Вниз", оберіть датчик, який підлягає калібруванню, та натисніть ENTER. 

3.3.1 КАЛІБРУВАННЯ ЗОНДУ РН 

Підключіть зонд рН до приладу, як показано у таблиці електричних з'єднань. 
Виберіть рН у меню калібрування. 
Виберіть калібрування в автоматичному (AUTO) або ручному (MAN) режимі. 

 

В автоматичному (AUTO)  режимі: 

 Занурте зонд у розчин з рН = 7 і натисніть Enter 

 Зачекайте (Wait) 60 секунд. Після цього на 
приладі відобразиться якість зонда у вигляді 
відсоткового значення. 

 Зануріть зонд у розчин із рН = 4 або рН = 9,22 і 
натисніть Enter. 

 Зачекайте 60 секунд. Після цього на приладі 
відобразиться якість зонда у вигляді відсоткового 
значення. 

 Після закінчення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 

 

 

 

 

 

 

 

Після закінчення кожного пункту калібрування на приладі відображатиметься якість електрода у вигляді 
відсоткового значення. 
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У ручному (MAN) режимі: 

 Зануріть зонд у перший розчин, введіть 
значення рН та натисніть Enter 

 Зачекайте 60 секунд. Після цього на 
приладі відобразиться якість зонда у вигляді 
відсоткового значення. 

 Занурте зонд у другий розчин і введіть 
значення рН. 

 Зачекайте 60 секунд. Після цього на 
приладі відобразиться якість зонда у вигляді 
відсоткового значення. 

 Після завершення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 

 

 

 

 

 

 

Після закінчення кожного пункту калібрування на приладі відображатиметься якість електрода у вигляді 
відсоткового значення. 

3.3.2 КАЛІБРУВАННЯ ЗОНДУ ОВП 

Підключіть зонд ОВП до приладу, як показано у таблиці електричних з'єднань. 
Виберіть ORP у меню калібрування. 
Виберіть калібрування в автоматичному (AUTO) або ручному (MAN) режимі. 

 

В автоматичному (AUTO)  режимі: 

 Зануріть зонд у розчин з ОВП = +475 мВ та 
натисніть Enter 

 Зачекайте 60 секунд. Після цього на 
приладі відобразиться якість зонда у вигляді 
відсоткового значення. 

 Після завершення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 

 

 

 

 

 

 

Після закінчення кожного пункту калібрування на приладі відображатиметься якість електрода у вигляді 
відсоткового значення. 
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У ручному (MAN) режимі: 

 Занурьте зонд у розчин, введіть значення 
ОВП розчину в мВ та натисніть Enter 

 Зачекайте 60 секунд. Після цього на 
приладі відобразиться якість зонда у вигляді 
відсоткового значення. 

 Після завершення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 

 

 

 

 

 

Після закінчення кожного пункту калібрування на 
приладі відображатиметься якість електрода у 

вигляді відсоткового значення. 

3.3.3 КАЛІБРУВАННЯ ЗОНДУ ВМІСТУ ХЛОРУ 

Підключіть зонд до приладу, як показано у таблиці електричних з'єднань. 
Виберіть CL у меню калібрування. 

 

У ручному (MAN) режимі: 

 За допомогою портативного приладу 
(наприклад, фотометра) виміряйте вміст хлору в 
розчині. 

 Виставте значення, яке відображається на 
дисплеї, таким, щоб воно відповідало показанням 
зразкового приладу. Натисніть клавішу Enter для 
підтвердження. 

 Зачекайте 10 секунд для завершення 
калібрування. 

 Після закінчення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 
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3.3.4 КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ 

Підключіть датчик до приладу, як показано у таблиці електричних з'єднань. 
Виберіть TEMP у меню калібрування. 

 

У ручному (MAN) режимі: 

 За допомогою портативного пристрою 
виміряйте значення температури. 

 Виставте значення, яке відображається на 
дисплеї, таким, щоб воно відповідало показникам 
зразкового приладу. Натисніть клавішу Enter для 
підтвердження. 

 Зачекайте 10 секунд для завершення 
калібрування. 

 Після закінчення операції з'явиться 
повідомлення, що вказує на те, що калібрування 
виконане успішно. 
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ПЕРЕВИЩЕННЯ РН 

НИЗЬКИЙ ОВП 

НИЗЬКИЙ ОВП 

3.4 ПЕРЕГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

Повідомлення сигналізації, зареєстровані пристроєм можна переглянути через меню, що відображається на 
дисплеї. Для доступу до меню повідомлень (ALARMS) натисніть кнопку ENTER протягом 3 секунд. 

У меню містяться такі пункти: 

 

 

 

 

 

 

1) VIEW ALARMS 
(Переглянути записані повідомлення) 
Кількість повідомлень, які є у списку 
(1/14), дата 
Список повідомлень із часом реєстрації; 
для переміщення по списку 
використовуються кнопки "Вгору" та 
"Вниз". 

 

 

2) Очистити список повідомлень 
За допомогою кнопок "Вгору" та 
"Вниз" виберіть No/Yes (Ні/Так) та 
натисніть ENTER 

 
 
 
3) Скинути реле сигналізації 

За допомогою кнопок "Вгору" та 
"Вниз" виберіть No/Yes (Ні/Так) та 
натисніть ENTER 
Цю функцію можна використовувати 
для вимкнення реле сигналізації. 

 
 
 
 
4) Скинути сигнал передозування (OFA) 

За допомогою кнопок "Вгору" та 
"Вниз" виберіть No/Yes (Ні/Так) та 
натисніть ENTER 
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Цілком таємно 

Внутрішня перевірка 

3.5 ШВИДКЕ ВВЕДЕННЯ УСТАНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ 

Щоб отримати доступ до меню MODE (Режим) та відобразити його на дисплеї, натисніть кнопку ESC/MODE на 
3 секунди 

 
 

 

 

 

 

Щоб змінити значення уставки (SP) за 
допомогою кнопок "Вгору" і "Вниз", виберіть 
потрібний пункт і натисніть ENTER (справа 
з'явиться значок "<"). Щоб підтвердити, знову 
натисніть ENTER. 

 

 

Щоб вийти з меню, натисніть ESC. 

 

 

 

3.6 ПРИХОВАНІ МЕНЮ 

 

Скидання параметрів у значення за 
замовчуванням (DEFAULT) 
Щоб увійти до цього меню, виконайте таке: 

1) Вимкніть прилад 
2) Увімкніть прилад, утримуючи кнопки 

"Вгору" та "Вниз". 
З'явиться повідомлення, наведене на малюнку. За допомогою кнопок "Вгору" та "Вниз" виберіть No/Yes 
(Ні/Так) та натисніть ENTER 

 
 
 
Внутрішня перевірка 
Щоб увійти до цього меню, виконайте таке: 

1) Вимкніть прилад 
2) Увімкніть прилад, утримуючи кнопки 

"Вліво" та "Вправо". 
 

З'явиться повідомлення, наведене на малюнку. Натисніть ESC. 
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4 ПРОГРАМУВАННЯ ПРИЛАДУ 

При включенні система автоматично переходить у режим вимірювання та дозування – RUN (робота). 

Для входу в режим програмування одночасно натисніть кнопки ESC і ENTER. Для доступу до різних меню 
натисніть ENTER. У цьому режимі всі виходи заблоковано. 

Для переходу в різні меню, підменю та для зміни даних (збільшення або зменшення) використовуйте кнопки 
"Вгору" та "Вниз". 
Для доступу до підменю введення даних та підтвердження змін використовуйте кнопку ENTER. 
Для повернення до попереднього меню або функції без збереження змін використовуйте кнопку ESC. 

Усі основні пункти головного меню приладу показані нижче: 

 

4.1 МЕНЮ "МОВА" (LANGUAGE) (навігаційний покажчик у меню = 1) 

Ця функція дозволяє вибрати для інтерфейсу програми одну з наступних мов: англійську, французьку, 
німецьку, іспанську та італійську. 

 

Встановлена мова вказується стрілкою, наприклад: > Italian. 

4.2 МЕНЮ "КАЛІБРУВАННЯ"(CALIBRATION) (навігаційний покажчик у меню = 2) 

Див. попередні розділи, зокрема, розділ 3.3 КАЛІБРУВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ. 
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4.3 МЕНЮ УСТАНОВОЧНИХ ПАРАМЕТРІВ (SETTINGS) (навігаційний покажчик у меню = 3) 

Виберіть пункт меню, який потрібно встановити, і підтвердіть вибір натисканням ENTER. 

 

Меню установок поділено на рівні, для спрощення вибору потрібного пункту використовуйте таку схему 
структури: 

 3 Настановні параметри 

o 3А рН 

 3А1 Реле 

 Налаштування увімкнення/вимкнення 

 Тимчасові установки 

 Налаштування пропорційності 

 3А2 Частотний вихід 

 3А3 Струмовий вихід 

 3А4 Сигналізація 

o 3В Хлор 

 3В1 Реле 

 Налаштування увімкнення/вимкнення 

 Тимчасові установки 

 Налаштування пропорційності 

 3В2 Частотний вихід 

 3В3 Струмовий вихід 

 3В4 Сигналізація 

 3В5 Еталонна температура для вимірювання вмісту хлору 

 3B6 Компенсація вимірів хлору, заснована на провідності води 

o 3С ОВП 

 3С1 Реле 

 Налаштування увімкнення/вимкнення 

 Тимчасові установки 

 Налаштування пропорційності 

 3С2 Частотний вихід 

 3С3 Струмовий вихід 

 3С4 Сигналізація 

o 3D Температура 

 3D1 Реле 

 Налаштування увімкнення/вимкнення 

 Тимчасові установки 

 Налаштування пропорційності 

 3D2 Частотний вихід 

 3D3 Струмовий вихід 

 3D4 Сигналізація 

 
Детальні вказівки щодо встановлення параметрів наведено далі. 
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4.3.1 МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ВИМІРЮВАННЯ рН (навігаційний покажчик у меню = 3А) 

Для переходу в різні меню, підменю та для зміни даних (збільшення або зменшення) використовуйте кнопки 
"Вгору" та "Вниз". 

Для доступу до підменю введення даних та підтвердження змін використовуйте кнопку ENTER. 

 

Нижче описуються різні пункти підменю вимірювання рН: 

 Вказівник меню "3А1" РЕЛЕ РН 

Установки реле рН можна змінювати так: 

 ON/OFF (Уставка порога дозування 
увімкнена/вимкнена) 

 TIMED (Дозування за часом) 

 PWM (пропорційне дозування) 
 

 

Різні пункти, що містяться в підменю "Реле рН", описані нижче, із зазначенням різних режимів, робочих 
діапазонів та установлених параметрів: 

Пункт Вихідне значення Діапазон Примітка  

 On/Off (Увімкнення/Вимкнення) 

Уставка: 7,20 рН 0 – 14 рН   

Тип дозув. матеріалу: Кислота Кислота/Луг   

Гістерезис: Вимкнено 0,10 – 3 рН   

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд   

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд   

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд   

  

 Timed (Дозування за часом) 

Уставка: 7,20 рН 0 – 14 рН   

Тип дозув. матеріалу: Кислота Кислота/луг   

Гістерезис: Вимкнено 0,10 – 3 рН   

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд   

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд   

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд   

Час увімкненого стану: 1 1 – 1800   

Час вимкненого стану: 1 1 – 1800   

  

 PWM (пропорційне широтно-імпульсне регулювання) 

Уставка: 7,20 рН 0 – 14 рН   

Тип дозув. матеріалу: Кислота Кислота/луг   

Гістерезис: Вимкнено 0,10 – 3 рН   

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд   

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд   

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд   

Період: 20 секунд 20 - 1800   

Зона пропорційного 
регулювання: 

0,3 рН 0,3 – 3 рН 
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 Вказівник меню "3А2" Вихід сигналу з частотою, пропорційною до виміряного значення рН 
(FWM PH) 

 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартне частотно-імпульсне регулювання (FWM): 

Уставка: 7,20 рН 0 – 14 рН 

Тип дозування. 
матеріалу: 

Кислота Кислота/луг 

Частота проходження 
імпульсів: 

20 імп./хв. 20 – 150 імп./хв. 

Зона пропорційного 
регулювання: 

0,30 рН 0,3 – 3 рН 

Частотний вихід (транзистор з відкритим колектором) може використовуватися для контролю, а 
також керування дозуванням у віддаленій системі відповідно до вимірюваного значення рН. 

 Вказівник меню "3А3" Вихід струмового сигналу, пропорційного виміряному значенню рН 
(OUT mA PH) 

 

Примітка: Значення, встановлене в пункті HOLD mA (Струм, що утримується), автоматично виробляється 
приладом, коли має місце функціональне блокування, наприклад, при сигналі недостатнього потоку води 
або при подачі напруги на відповідний вхід. 

 
 
 
 
 
 
 

 Вказівник меню "3А4" Сигналізація за величиною рН (РН ALARMS) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка:Пункти Діапазон утримання та Час утримання повинні використовуватись спільно. 
Зазначена функція контролює сталість вимірюваної величини протягом тривалого часу. Ця сигналізація 
допомагає запобігти неправильному дозування через несправність датчиків. 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартний струмовий вихід (Out mA): 

Діапазон 0/4 – 20 мА: 4 – 20 мА 0 – 20 мА або 4 – 20 мА 

Початкове значення (4 мА): 0 рН 0,00 - 14,00 рН 

Кінцеве значення (20 мА): 14 рН 14,00 – 0,00 рН 

Утримуваний струм: 4 мА 0 – 20 мА 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Список сигналів за величиною рН 

Сигнал мін. значення: 6,2 рН 0 – 14 рН 

Сигнал макс. значення: 8,2 рН 0 – 14 рН 

Перевищення часу таймера 
передозування (OFA) 

Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Діапазон утримання: Вимкнено 0,2 – 3 рН 

Час утримання: Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Сигналізація рівня:       
зупинка системи або 
відображення на дисплеї 

Заблоковано Дозволено/заблоковано 
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4.3.2 МЕНЮ УСТАНОВОК ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТ ХЛОРУ (покажчик 3В)  Для переходу в різні меню, 
підменю та для зміни даних (збільшення або зменшення) використовуйте кнопки "Вгору" та "Вниз". 

Для доступу до підменю введення даних та підтвердження змін використовуйте кнопку ENTER. 

 

Нижче описуються різні пункти підменю вимірювання вмісту хлору (CHLORINE DOSING): 

 Вказівник меню "3В1", реле хлору (CHLORINE RELAY)) 

Установки реле хлору можна змінювати таким чином: 

 ON/OFF (Уставка порога дозування 
введена/виведена) 

 TIMED (Дозування за часом) 

 PWM (пропорційне дозування) 
Різні пункти, що містяться в підменю "Реле 
хлору", описані нижче, із зазначенням різних 
режимів, робочих діапазонів та установок: 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

On/Off (Увімкнення/Вимкнення) 

Уставка: 1,2 проміле 0 – 10 проміле 

Тип дози: Низька (LOW) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 0,1 – 3 проміле 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Timed (Дозування за часом) 

Уставка: 1,2 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Тип дози: Низька Висока/Низька 

Гістерезис: Вимкнено 0,10 – 3 рН 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Час увімкненого 
стану: 

1 1 – 1800 

Час відключеного 
стану: 

1 1 – 1800 

 

PWM (пропорційне широтно-імпульсне регулювання) 

Уставка: 1,2 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Тип дози: Низька Висока/Низька 

Гістерезис: Вимкнено 0,1 – 3 проміле 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Період: 20 секунд 20 - 1800 

Зона пропорційного 
регулювання: 

0,6 проміле 0,3 – 3 проміле 
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 Вказівник меню "3В2" Вихід сигналу з частотою, пропорційною до вимірюваного значення 
вмісту хлору (CHLORINE FREQU OUT) 

 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартне частотно-імпульсне регулювання (FWM): 

Уставка: 1,2 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Тип дози: Низька Висока/Низька 

Частота проходження 
імпульсів: 

20 імп./хв. 20 – 150 імп./хв. 

Зона пропорційного 
регулювання: 

0,6 проміле 0,3 – 3 проміле 

Частотний вихід (транзистор з відкритим колектором) може використовуватися для контролю, а 
також керування дозуванням у віддаленій системі відповідно до вимірюваного значення вмісту 
хлору. 

 Вказівник меню "3В3" Вихід струмового сигналу, пропорційного виміряному значенню хлору 
(CHLORINE mA OUT) 

 
Примітка: Значення, встановлене в пункті HOLD mA (Струм, що утримується), автоматично виробляється 
приладом, коли має місце функціональне утримання, наприклад, при сигналі недостатнього потоку води або 
при подачі напруги на відповідний вхід. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Вказівник меню "3В4", сигналізація за величиною вмісту хлору (CLORINE ALARM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка:Пункти Діапазон утримання та Час утримання повинні використовуватись спільно. 
Зазначеною функцією перевіряється, чи не встановилася вимірювана величина постійною протягом 
тривалого часу. Така сигналізація допомагає запобігти неправильному дозування через несправність 
датчиків. 

 Вказівник меню "3В5", еталонна температура для вимірювання вмісту хлору 

Як еталонну температуру для вимірювання вмісту хлору виберіть 18, 20 або 25°С. 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартний струмовий вихід (Out mA): 

Діапазон 0/4 – 20 мА: 4 – 20 мА 0 – 20 мА або 4 – 20 мА 

Початкове значення (4): 0 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Кінцеве значення (20): 5 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Утримуваний струм 
Значення: 0/4 або 20 мА 

0 мА 0 – 20 мА 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Список сигналів за значенням хлору 

Сигнал мін. значення: 0,5 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Сигнал макс. значення: 1,8 проміле 0 – 5проміле (ppm) 

Перевищення часу таймера 
передозування (OFA) 

Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Діапазон утримання: Вимкнено 0,2 – 3 проміле 

Час утримання: Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Рівень сигналізації:  
зупинка системи або 
відображення на дисплеї 

Заблоковано Дозволено/заблоковано 
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4.3.3 МЕНЮ  УСТАНОВОК ВИМІРЮВАННЯ ОВП (покажчик у меню 3С) 
"Це меню є в системах виконання рН-хлор та рН-хлор-ОВП" 

Для переходу в різні меню, підменю та для зміни даних (збільшення або зменшення) використовуйте кнопки 
"Вгору" та "Вниз". 

Для доступу до підменю введення даних та підтвердження змін використовуйте кнопку ENTER. 

 
Різні пункти, що містяться в підменю "Вимір ОВП" (REDOX DOSING), описані нижче: 

 Вказівник меню "3С1", реле ОВП (REDOX RELAY) 

Налаштування реле ОВП можна змінювати 
таким чином: 

 ON/OFF (Уставка порога дозування 
введена/виведена) 

 TIMED (Дозування за часом) 

 PWM (пропорційне дозування) 
Різні пункти, що містяться в підменю "Реле 

ОВП", описані нижче, із зазначенням різних режимів, діапазонів роботи та параметрів: 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

On/Off (Увімкнення/Вимкнення) 

Уставка: 700 мВ ± 2000 мВ 

Тип дози: Низька (LOW) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 10 - 600 мВ 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Timed (Дозування за часом) 

Уставка: 700 мВ ± 2000 мВ 

Тип дози: Низька (LOW) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 0,10 – 3 рН 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Час увімкненого 
стану: 

1 1 – 1800 секунд 

Час вимкнененого 
стану: 

1 1 – 1800 секунд 

 

PWM (пропорційне широтно-імпульсне регулювання) 

Уставка: 700 мВ ±2000 мВ 

Тип дози: Низька (LOW) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 10-700 мВ 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Період: 20 секунд 20 - 1800 

Зона пропорційного 
регулювання: 

300 мВ 20 - 600 мВ 
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 Вказівник меню "3B2" Вихід сигналу з частотою, пропорційною до виміряного значення ОВП 
(FREQU OUT Redox) 

"Це меню є тільки в системах виконання з рН-ОВП" 

 
Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартне частотно-імпульсне регулювання (FWM): 

Уставка: 700 мВ ±2000 мВ 

Тип дози: Низька (LOW) 
Висока/Низька 
(HIGH/LOW) 

Частота проходження 
імпульсів: 

20 імп./хв. 20 – 150 імп./хв. 

Зона пропорційного 
регулювання: 

200 мВ -------------------- 

Частотний вихід (транзистор з відкритим колектором) може використовуватися для контролю, а також 
керування дозуванням у віддаленій системі відповідно до вимірюваного значення ОВП. 

 Вказівник меню "3B3", вихід струмового сигналу, пропорційного виміряному значенню ОВП 
(Redox mA OUT) 

"Це меню є тільки у системах виконання рН-ОВП" 

 

 

 

 

 

 

 
Примітка:Значення, встановлене в пункті HOLD mA (Струм, що утримується), автоматично виробляється 
приладом, коли має місце функціональне утримання, наприклад, при сигналі недостатнього потоку води або 
при подачі напруги на відповідний вхід. 

 Вказівник меню "3B4", сигналізація, пов'язана з ОВП (REDOX ALARMS)(сигнал рівня зонда є 
тільки на системах з рН та ОВП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примітка:Пункти Діапазон утримання та Час утримання повинні використовуватись спільно. 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Стандартний струмовий вихід (Out mA): 

Діапазон 0/4 – 20 мА: 4 – 20 мА 0 – 20 мА або 4 – 20 мА 

Початкове значення (4 мА): 0 мВ ±2000 мВ 

Кінцеве значення (20 мА): 999 мВ ±2000 мВ 

Утримуваний струм 
Значення: 0/4 або 20 мА 

0 мА 0 – 20 мА 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Список сигналів, пов'язаних із величиною ОВП 

Сигнал мін. значення: 100 мВ ±2000 мВ 

Сигнал макс. значення: 800 мВ ±2000 мВ 

Перевищення часу таймера 
передозування (OFA) 

Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Діапазон утримання: Вимкнено 0,2 – 3 проміле 

Час утримання: Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Сигналізація рівня: зупинка 
системи або відображення на 
дисплеї 

Заблоковано 
Дозволено/заблоковано 
(Є тільки в системі виконання з рН-
ОВП) 
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4.3.4 МЕНЮ  УСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ (покажчик у 
меню 3D) 

Для переходу в різні меню, підменю та для зміни даних (збільшення або зменшення) використовуйте кнопки 
"Вгору" та "Вниз". 

Для доступу до підменю введення даних та підтвердження змін використовуйте кнопку ENTER. 

 

Примітка: пункти 3D2 та 3D3 відсутні. 

Різні пункти, що містяться в підменю вимірювання температури, описані нижче: 

 Вказівник меню "3D1", реле температури (TEMPERATURE RELAY) 

Установки реле температури можна змінювати 
наступним чином: 

 ON/OFF (Уставка порога дозування 
введена/виведена) 

 TIMED (Дозування за часом) 

 PWM (пропорційне регулювання) 
 

Різні пункти, що містяться в підменю "Реле температури", описані нижче, із зазначенням різних режимів, 
діапазонів роботи та параметрів що виставляються: 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

On/Off (Увімкнення/Вимкнення) 

Уставка: 25°С 0 - 100 ° С 

Тип дози: Висока (HIGH) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 1 - 20 ° С 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Timed (Регулювання за часом) 

Уставка: 25°С 0 - 100 ° С 

Тип дози: Висока (HIGH) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 1 - 20 ° С 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Час увімкненого 
стану: 

1 1 – 1800 секунд 

Час відключеного 
стану: 

1 1 – 1800 секунд 

 

PWM (пропорційне широтно-імпульсне регулювання) 

Уставка: 25°С 0 - 100 ° С 

Тип дози: Висока (HIGH) Висока/Низька (HIGH/LOW) 

Гістерезис: Вимкнено 1 - 20 ° С 

Час гістерезису: Вимкнено 1 – 900 секунд 

Затримка запуску: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Затримка зупинки: Вимкнено 3 – 900 секунд 

Період: 20 секунд 20 - 1800 

Зона пропорційного 
регулювання: 

6°С 3 - 30 ° С 
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 Вказівник меню "3D4", сигналізація, пов'язана з температурою (TEMPERATURE ALARMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примітка: Пункти Діапазон утримання та Час утримання повинні використовуватись спільно. 
Зазначеною функцією перевіряється, чи не встановилася вимірювана величина постійною протягом 
тривалого часу. Така сигналізація допомагає запобігти неправильному дозування через несправність зондів. 

Налаштування меню з вказівником "3D5" – 
Датчик температури 
За допомогою клавіатури виберіть датчик РТ100 
або РТ1000 

Налаштування меню з вказівником "3D6" – 
Введення значення температури вручну 
Це меню використовується за відсутності 
датчика температури 
 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Список сигналів, пов'язаних із значенням температури 

Сигнал мін. значення: 15°С 0 - 100 ° С 

Сигнал макс. значення: 50°С 0 - 100 ° С 

Перевищення часу таймера 
передозування (OFA) 

Вимкнено 10 – 3600 секунд 

Діапазон утримання: Вимкнено 5 - 25 ° С 

Час утримання: Вимкнено 10 – 3600 секунд 
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4.4 МЕНЮ СТАТИСТИКИ (4) 

 

4.5 РОЗШИРЕНЕ МЕНЮ (ADVANCED) (5) 

 
Пункт Вихідне значення Діапазон Примітка 

5А Пароль 0000 0000 – 9999  

5В Панель управління    

5В1 Дата/Час 00:00:00 00:00 – 23:59  

5В2 Кнопка калібрування 
(CAL) 

Дозволено 
Дозволено/Заборонен
о 

 

5В3 Кнопка режиму (MODE) Дозволено 
Дозволено/Заборонен
о 

 

5В4 Примусове 
встановлення виходів 

Встановлення реле 
Встановлення 
струмових виходів 
Встановлення 
частоти 

  

5В5 Відображення сигналів 
на входах 

Входи вимірів 
Входи управління 

  

5В6 Скидання   

5В7 Дисплей Регулювання  

5В8 Логіка роботи реле 
Зміна логіки 
включення 

 

5C Локальна мережа 
(послідовний порт) 

Швидкість передачі 19 200 Бод 
2400 – 115000 
Бод 

 Адреса 1 1 - 99 

 RS485 
Дозволено/Заборонен
о 

 

5D Текст 
Вільна область для 
запису повідомлень 

  

5E Керування герконовим 
датчиком витрати (REED) 

5Е1 Затримка: 2 с 
5Е2 логіка: НЗ 

Час: 2 - 40 с 
Стан: НЗ/Н0 

Встановлення 
часу затримки 
активації 
тривожного 
сигналу потоку 

5F Управління дозуванням 

5F1 Затримка 
запуску: Вимк. 
5F2 затримка 
калібрування: Вимк. 

Час: Вимк./1 – 60 хв. 
Час: Вимк./1 – 60 хв. 

Встановлення 
часу затримки 
увімкнення 
системи 
дозування 

Пункт Вихідне значення Діапазон 

Статистика 

Стан Зупинка Зупинка - Робота 

Режим: Циклічний Циклічний - Список 

Інтервал часу: 1 1 – 24 

Перегляд статистики: 

Стан системи 

Відображається стан входів 
HOLD (Утримання) 
REED (Герконовий датчик витрати) 
Рівень зонда 1 
Рівень зонда 2 

Стан виміру 
Відображається стан вимірювання 
хімічних величин 

Стан докладних даних 
Відображаються докладні дані 
записаних вимірювань 

Стан скидання:  Скидаються всі параметри 
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4.6 Протокол ModBus RTU 

Нижче наведено перелік команд передачі даних через послідовний порт RS485 RTU 

Таблиця адрес профілю ModBus 
Опис Призначення Діапазон Робочий стан 

1000 Вимірювання рН Читання від 0 до 14.00 Повний доступ 

1001 Вимір Cl Читання від 0 до 5.00 Повний доступ 

1002 Вимір ОВП Читання від -2000 до +2000 Повний доступ 

1003 Вимірювання температури Читання від 0 до 105.0 Повний доступ 

1004 Вимірювання частоти Читання від 5 до 15000 Тільки читання 

1005 Вимірювання провідності Читання від 0 до 10000 Тільки читання 

1006 Вимірювання потенціалу 1 Читання від 0 до 2000.0 Тільки читання 

1007 Вимірювання потенціалу 2 Читання від 0 до 2000.0 Тільки читання 

1008 Статус Читання див. примітку 1 Повний доступ 

1100 Уставка рН Читання/запис від 0 до 14.00 Повний доступ 

1101 Уставка Cl Читання/запис від 0 до 5.00 Повний доступ 

1102 Уставка ОВП Читання/запис від -2000 до +2000 Повний доступ 

1103 Температура температури Читання/запис від 0 до +105.0 Повний доступ 

 

Примітка 1: STATUS – бітове поле 16-бітного регістру 
 

1 LEVEL_0_ALARM (сигналізація рівня 0) 

2 LEVEL_0_ALARM (сигналізація рівня 1) 

3 HOLD_ALARM (сигналізація утримання струму) 

4 REED_ALARM (сигналізація герконового датчика витрати) 

5 Резерв 

6 Резерв 

7 Резерв 

8 Резерв 

9 Резерв 

10 Резерв 

11 Резерв 

12 Резерв 

13 STAT (Режим перегляду статистики) 

14 Резерв 

15 OFA (перевищення часу таймера передозування) 

16 PERMANENCY (сигналізація тривалого постійного значення вимірюваної величини) 
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5 ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

 Пристрій не вмикається. 

o Перевірте належне підключення кабелів живлення 

o Переконайтеся, що в мережі живлення є напруга 

 Дисплей не світиться. 

o Відрегулюйте яскравість та контрастність дисплея 

 Не виробляються хімічні виміри. 

o Перевірте підключення датчика 

o Перевірте підключення у корпусі датчика 

o Виконайте процедуру калібрування, як описано в посібнику 

o Замініть датчик 

 На струмовому виході немає змін. 

o Перевірте підключення кабелів 

o За допомогою меню "Ручне керування" в головному меню з'ясуйте, чи видається на виході 
потрібний сигнал 

o Перевірте характеристики віддаленого пристрою (максимальне навантаження 500 Ом) 

 Реле не працюють. 

o Переконайтеся, що прилад отримує належне живлення 

o Перевірте налаштування в головному меню 

 Напруга на вході постійного струму не блокує прилад. 

o Перевірте електричні підключення 

o Переконайтеся, що віддалене джерело напруги працює правильно. 

 
 
 
 
Примітка: Якщо які небудь несправності не усуваються, зверніться до свого постачальника. 
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