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Paragraaf 1 Specificaties
Specificaties zijn onderhevig aan wijzingen zonder voorafgaande verwittiging.

Algemeen
Scherm

LCD, 3½-cijfer metingsuitslagen en zes teken alfanumerieke scrolling
tekstregels.

Behuizing

IP62-geclassificeerd met de afgedichte deur vergrendeld

Afmetingen

34,3 cm (b) x 41,9 cm (h) x 19,1 (d) (13,5 x 16,5 x 7,5 in.)

Monteren

Wandbeugel

Apparaat verzendgewicht

7,3 kg (16 lb)

Garantie

HACH LANGE geeft de eerste koper van zijn producten garantie op alle
materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van een jaar vanaf de
datum van verzending, tenzij anders beschreven in de producthandleiding.

Certificering

CE-goedkeuring. Goedgekeurd volgens de UL- en CSA-veiligheidsnormen.

Monstervereisten
Monsterdebiet tot monsterconditionering

200 tot 500 ml/min

Inlaatdruk naar het apparaat

1 tot 5 psig; 1,5 psig is optimaal. Overschrijding van 5 psig kan leiden tot een
fout in de monsterleidingen, tenzij er gebruikt wordt gemaakt van
monsterconditionering.

Inlaatdruk naar de monsterconditionering

1,5 tot 75 psig (waarbij de monsterbuis uitlijnt met de onderzijde van het
apparaat—raadpleeg Afbeelding 7 op pagina 18.)

Temperatuurbereik voor de sensor

5 tot 40 °C (41 tot 104 °F)

Inlaatkoppeling op het apparaat

¼-inch OD polyethyleen leidingen met snelontsluiter-

Drain fitting

½-inch draadslang

Monsterconditionering

Gebruik meegeleverde monsterconditionering

Regent/Standaardeisen
Maximaal reagensverbruik

Een halve liter per maand (beide reagentia)

Reagensflessen

Hoge dichtheid polyethyleen (2) ½-liter flessen

Reagensbehuizing

Reagensflessen worden bewaard in de analyzerbehuizing en worden extern
geventileerd.

Elektrisch
Vereiste spanning

100–115/230 VAC (selectieschakelaar in apparaat); 90 VA, 50/60 Hz, zekering
van 2,5 ampère

Stroomvoorziening

Aansluiting gemaakt met driedraads aansluitingblok door een 1/2 inch doorlaat in
de kast. Draaddikte: 18 AWG.

Installatiecategorie

II

Vervuilingsgraad
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Beschermingsklasse

I

Alarm Relaisuitgangen

Twee niet geactiveerde SPDT relais elk met een klasse 5 A resistief, 240 V ac
maximum. Kunnen functioneren als monster instelpuntalarmen (hoog of laag) of
als een systeemwaarschuwingsindicator of een systeemalarmindicator. Gebruik
een hoog voltage (hoger dan 30 V RMS en 42.2 V PEAK of 60 V dc) of een laag
voltage (minder dan 30 V RMS en 42.2 V PEAK of 60 V dc). Gebruik niet een
combinatie van een hoog en laag voltage.

Alarmaansluitingen

Aansluiting gemaakt met een afneembare driedraadstekker door een 1/2 inch
doorlaat in de kast. Draadbereik: 12–18 AWG.

Recorderuitvoer

Eén geisoleerde recorderuitvoer, 4-20 mA (kan worden afgesteld tot 0-20 mA).
Aanbevolen belastingimpedantie 3,6 tot 500 ohms

mA-uitgang

Aansluiting gemaakt met een afneembare driedraadstekker door een 1/2 inch
doorlaat in de kast. Draadbereik: 12-22 AWG.
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Specificaties
Optisch
Lichtbron

Klasse 1 led (light emitting diode) met een piekgolflengte van 520 nm; 50.000
uur geschatte minimumduur

Prestatie
Werkingsbereik

0-5 mg/l vrij van restchloor

Precisie

±5% of ±0.04 ppm wat groter is

Precisie

±5% of ±0.01 ppm wat groter is

Kwantitatielimiet

0.09 ppm

Cyclustijd

2,5 minuten

Detectielimiet

0.03 ppm

Kalibratie

Gebruikt standaard kalibratiecurve

Stroomschakelaar

Gebruikerstoegankelijke stroomschakelaar is vereist

mA-uitgang

Eén 4-20 mA/0—20 mA

Alarm Relaisuitgangen

Twee SPDT relais, 5A weerstandspanning 240 V ac. Kunnen functioneren als
monster instelpuntalarmen (hoog of laag) of als een
systeemwaarschuwingsindicator of een systeemalarmindicator.

Optionele externe uitvoeren

HACH LANGE AquaTrend® Netwerk Interface

Omgeving
Bewaartemperatuur

-40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

Werktemperatuur

5 to 40 °C (41 to 104 °F)

Vochtigheid

90% bij 40 °C (90% bij 104 °F)

Luchtzuivering (optioneel)

0,1 CFM apparaatkwaliteitslucht bij 20 psig maximum, ¼-inch OD leiding

Hoogte

2000 m (6561 ft)
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Paragraaf 2 Algemene informatie
De informatie in deze handleiding is zeer nauwkeurig gecontroleerd en het wordt
aangenomen dat het nauwkeurig is. De fabrikant is echter niet verantwoordelijk te stellen
voor enige onnauwkeurigheden die zich in deze handleiding kunnen voordoen. De
fabrikant kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor
directe, indirecte, speciale, incidentele of consequente schade als resultaat van enig
defect of weglating in deze handleiding, zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade
wordt geadviseerd. Met interesse voor doorgaande productontwikkeling, behoudt de
fabrikant het recht om aan deze handleiding en de producten die erin worden
beschreven, op elk moment en zonder melding of verplichting verbeteringen aan te
brengen.
Herziene edities kunnen op de website van de fabrikant worden gevonden.

2.1 Veiligheidsinformatie
Lees deze handleiding voor het instrument uit te pakken, te installeren of te gebruiken.
Besteed speciaal aandacht aan alle waarschuwingen voor gevaren en aan de vermelde
voorzorgsmaatregelen. Indien u dit niet doet kan dit leiden tot ernstige letsels voor de
operator of tot beschadiging van de uitrusting.
Verzeker dat de bescherming die door deze apparatuur wordt geboden, onbeschadigd is.
Deze apparatuur mag op geen andere manier worden gebruikt of geïnstalleerd dan als in
deze handleiding wordt beschreven.

2.1.1 Gebruik van gevareninformatie
GEVAAR
Geeft een potentieel of dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien niet
voorkomen, in dood of serieus letsel kan resulteren.
WAARSCHUWING
Geeft een potentieel of dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien niet wordt
voorkomen, in dood of ernstig letsel zal resulteren.
VOORZICHTIG
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die in licht of gematigd letsel kan
resulteren.
Opmerking: Geeft een situatie aan die niet aan persoonlijk letsel is verwant.
Belangrijke opmerking: Duidt een situatie aan die (indien niet verhinderd) kan resulteren
in beschadiging van het apparaat. Informatie waaraan extra aandacht besteed moet
worden.
Opmerking: Informatie die punten in de hoofdtekst aanvullen.

2.1.2 Voorzorgslabels
Lees alles labels en tags die aan en op het instrument zijn aangebracht. Persoonlijk letsel
of schade aan het instrument kan zich voordoen alsniet wordt nageleefd.
Elektrische apparatuur met dit symbool mag sinds 12 augustus 2005 niet meer in Europa worden verwerkt als
huishoudelijk afval. In overeenstemming met plaatselijke en landelijke regelgeving (EU-Richtlijn 2002/96/EC)
moeten gebruikers van elektrische apparatuur in Europa hun oude of versleten apparatuur inleveren bij de
fabrikant, die zonder kosten voor de gebruiker voor afvoer moet zorgen.
Opmerking: Voor retourneren voor recycling dient u contact op te nemen met de fabrikant of leverancier van het
apparaat om instructies te krijgen over retourneren van versleten apparatuur en voor het wegwerpen van door de
fabrikant geleverde elektrische accessoires en alle hulpmiddelen.
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Algemene informatie
Dit is het symbool voor het veiligheidsalarm. Volg alle veiligheidsberichten op die after dit symbool staan, om
mogelijk letsel te voorkomen. Als u dit symbool op het apparaat ziet, moet u de instructiehandleiding raadplegen
voor informatie over de werking of veiligheid.
Dit symbool geeft aan dat u een veiligheidsbril moet dragen.

2.2 Algemene productinformatie
2.2.1 Afmetingen
GEVAAR
Chemische of biologische gevaren. Als dit instrument wordt gebruikt voor het
sturen van een proces en/of het doseren van chemicaliën waarvoor wettelijke
voorschriften en/of eisen gelden ten aanzien van de volksgezondheid, de
veiligheid, de productie of het verwerken van voedingsmiddelen of dranken, dient
de gebruiker er zorg voor te dragen dat hij/zij bekend is met en het naleven van
deze voorschriften en/of eisen. Tevens dient de gebruiker er zorg voor te dragen
dat er voldoende maatregelen getroffen zijn en eventueel vereist materiaal
aanwezig is om aan de geldende wetten en eisen in geval van een defect te
voldoen.
De HACH LANGE CL17 chlooranalyzer (1) is een microprocessor-bestuurde,
procesanalyzer ontworpen om een monsterstroom voortdurend te controleren op de
aanwezigheid van chloor. Vrije of totale chloor in een bereik van 0 tot 5 mg/l, kan worden
gecontroleerd. De buffer en indicatoroplossingen die worden gebruikt bepalen de keuze
voor vrije of totale chlooranalyse.
VOORZICHTIG
Brandgevaar. Deze analysator is uitsluitend bedoeld voor watermonsters.
De behuizing van de chlooranalysator CL17 heeft milieuclassificatie IP62 conform
IEC 529. De behuizing is stofdicht en druppelbestendig maar niet bestemd voor gebruik
buiten.
Het instrument gebruikt een DPD kleurmetrische methode die een
N,N-Diethyl-p-fenyleendiamine (DPD) indicator bevat als een buffer. Wanneer buffer en
indicator aan het monster toegevoegd worden, zal het monster rood kleuren, waarbij de
kleurintensiteit in verhouding staat tot de concentratie aan chloor. De chloorconcentratie,
die fotometrisch wordt gemeten, wordt op het 3-cijferige LCD-scherm weergegeven in
mg/l Cl2.
Er is een 4-20 mA beschikbaar. De minimale en maximale meetwaarde in mg/l Cl2 zijn
door de gebruiker programmeerbaar via het analyzerdisplay.
Er zijn tevens twee relais aanwezig, beide met de opties normaal open en normaal
gesloten, waarmee twee willekeurige chloorconcentraties als Set-point kunnen worden
ingevoerd. Deze Set-points kunnen door de gebruiker binnen het gehele meetbereik
worden ingesteld. Systeemwaarschuwingen en systeemalarmfuncties leveren
automatische, zelf-testende diagnostiek dat een aantal mogelijke storingen detecteert en
zorgt voor alarmrelaissluitingen zodat de gebruiker een signaal krijgt.
De CL 17 analyzer kan samen met een HACH LANGE Netwerk Interfacekaart worden
aangeschaft waarmee de CL17 de uitslagen kan weergeven op een AquaTrend® scherm
of waarmee gegevens naar een PC kunnen worden gestuurd via een Seriële Interface
Module.
Indicator en bufferreagentia (473 ml van elk) worden in de apparaatkast geplaatst in de
originele fabrieksgevulde flessen . Reagentia worden eens per maand bijgevuld.
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Algemene informatie
Het apparaat is zodanig ontworpen dat elektronische onderdelen zijn gescheiden van
hydraulische onderdelen. Via schermen kan de gebruiker de weergave-indicatoren en
reagensaanlevering observeren zonder de apparaatbehuizing te hoeven openen.

1 chlooranalyzer

2.2.2 Analysemethode
Vrij beschikbare chloor (hypochlorigzuur en hypochloriet ionen) oxideert de DPD
indicatorreagens bij een pH-waarde tussen de 6.3 en 6.6 tot een magenta-gekleurde
verbinding. De intensiteit van de ontstane kleur staat in verhouding tot de concentratie
aan chloor in het monster. Een bufferoplossing speciaal bedoeld voor vrije chloor zorgt
voor de juiste pH.
Totaal beschikbare chloor (vrij beschikbare chloor plus gecombineerde chloraminen)
wordt bepaald door het toevoegen van kaliumjodide aan de reactie. Chloramines in het
monster oxideren iodide tot iodine, dat, samen met vrij beschikbare chloor, DPD
indicator oxideert zodat het de kleur magenta vormt bij een pH van 5,1. Een andere
7

Algemene informatie
bufferoplossing met kaliumjodide behoudt reactie pH. Als de chemische reactie is
voltooid, wordt de optische absorbtie bij 510 nm vergeleken met de aborbtie die is
gemeten via het monster voordat de reagens werd toegevoegd. De chloorconcentratie
wordt nu berekend aan de hand van het verschil in absorbtie.
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Algemene informatie
2.2.3 Werkingssprincipe
De analyzer is ontworpen om elke 2,5 minuut een deel van het monster te vangen en te
analyseren. Het monsterdeel is gevangen in de kleurmetermeetcel waar de blanco
absorbtie wordt gemeten. De meting van een blanco absorbtie van een monster zorgt
voor compensatie voor elke vorm van vertroebeling of natuurlijke kleuren in het monster
en levert een automatisch nulreferenctiepunt. Reagentia worden op dit punt toegevoegd
om de magentakleur te ontwikkelen die is gemeten en vergeleken met de referentie.
Een lineaire peristaltische pomp/klepmodule regelt de stroming van het inkomende
monster en injecteert gemeten volumes van de buffer- en indicatorreagentia in een
2,5 minuten durende cyclus. De pomp/klepmodule gebruikt een motor aangedreven nok
om de drukblokken te bedienen die speciaal dikwandig leidingwerk tegen een vaste plaat
aandrukken. De cyclus werkt als volgt:
1. De monsterinlaatleiding is geopend waardoor een monster onder druk kan stromen
door de monsterleiding en de kleurmetermonstercel waar de meting
wordt uitgevoerd.
2. De monsterinlaatleiding is gesloten waardoor vers monster in de cel blijft. Het
celvolume wordt geregeld door een overstroming overloop.
3. Als de monsterinlaatleiding sluit, opent de reagensleiding waardoor buffer en
indicatoroplossingen de leidingen kunnen vullen in de pomp/klepmodule.
4. Er wordt een meting uitgevoerd van onbehandeld monster om een gemiddelde
referentiemeting te bepalen voor aanvang van het toevoegen van de reagens.
5. Het reagens uitlaatblok opent en de buffer en indicator mengen samen en gaan de
kleurmetercel binnen om zich te mengen met het monster.
6. Na een vertraging voor de ontwikkeling van de kleur wordt een meting uitgevoerd van
het behandelde monster om de chloorconcentratie te bepalen.
Deze cyclus wordt elke 2,5 minuut herhaald.
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Algemene informatie
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Paragraaf 3 Installatie
GEVAAR
Elektrocutie- en brandgevaar. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van de
handleiding beschreven taken uitvoeren.
WAARSCHUWING
Potentieel gevaar van elektrische schok. Installeer een stroomonderbreker van 10
A voor de netvoeding. Gebruik een label om de stroomonderbreker aan te duiden
als lokale uitschakeling voor deze apparatuur.

3.1 Het instrument uitpakken
Haal de analyzer uit de verzendingsdoos en controleer hem op schade. Controleer of
installatiekit, Cat. Nr. 5516402 en onderhoudskit, Cat. nr. 5444300, zijn meegeleverd bij
de reagentia.
In geval van ontbrekende of beschadigde delen, contact opnemen met de fabrikant of de
dealer (buiten de VS).

3.2

Omgevingsoverwegingen apparaat
De apparaatbehuizing is ontwikkeld voor algemene dienst, een installatie binnenshuis
met een bijna constante kamertemperatuur tussen 5° en 40 °C (18° tot 104 °F). De
milieuklasse van de behuizing is IP62 met de deur gesloten en vergrendeld. Monteer het
apparaat niet in direct zonlicht en houd het uit de buurt van druppelend water.

3.3 Het apparaat op de wand monteren
De apparaatbehuizing is ontwikkeld voor wandmontage. Raadpleeg Afbeelding 2,
Afbeelding 3 en Afbeelding 4 voor informatie over afmetingen en voor overige
installatie-informatie. Gebruik ¼-inch schroeven voor de montage. Monteer het apparaat
zo dicht mogelijk bij het monsternamepunt om te zorgen voor complete zuiverheid van de
monsterleiding tijdens elke cyclus. Houd voldoende ruimte aan beide zijden en de
onderkant van de apparaatbehuizing voor leidingwerk en draadverbindingen.
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Installatie

Afbeelding 2 CL17 apparaatafmetingen (1 van 3)
1

Luchtzuivering snelsluiter
.25 O.D. Polyethyleen leiding, (4743800)

4

Stroomvoorziening

2

Relais/Alarmcontactverbindingen

5

4 x ¼” aanbevolen montagebout

3

Netwerk en 4-20 mA verbindingen

12

Installatie

Afbeelding 3 CL17 apparaatafmetingen (2 van 3)
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Afbeelding 4 CL17 apparaatafmetingen (3 van 3)
1

Overstromingsafvoer aanbevolen .50 I.D. leidingwerk

2

.50 I.D. afvoerbuismonster

3.4

3

Monsterinvoer snelsluiter .25 O.D. Polyethyleen leiding,
(4743800)

Verzegelaansluitingen
Opmerking: De monsterafvoer bevat analyseafval, dat zowel monster als chemische reagentia
bevat. De behuizingafvoer produceert bij normaal gebruik geen afval. Het kan echter voorkomen, bij
lekkage of morsen, dat wat afval wordt geproduceerd. Hoewel de chemicaliën die worden gebruikt
een lage concentratie hebben, is het het beste om bij de plaatselijke autoriteiten te informeren naar
de juiste afvoer van afval van dit product.

Monsterinlaat en afvoerverbindingen zijn gemaakt op de bodem van het apparaat met
gebruik van een snelsluiter voor ¼-inch OD-leidingen. Raadpleeg Afbeelding 5. Sluit de
¼-inch O.D. polybuis door deze in de sluiting te duwen. U zult twee duidelijke
"onderbrekingen" voelen als de buis op de juiste wijze is bevestigd. Indien de buis niet op
de juiste wijze is geplaatst, raakt deze los als waterdruk wordt toegepast. De
monsterafvoerkoppeling is geschikt voor een ID flexibele buis met maat ½-inch (niet
meegeleverd).
VOORZICHTIG
Brandgevaar. Deze analysator is uitsluitend bedoeld voor watermonsters.
Opmerking: Aan de ½-inch-afvoer van de behuizing moet een leiding van tenminste 90 cm lang
bevestigd zijn om er zeker van te zijn dat de analysator stofdicht blijft. Maak de afvoer nooit dicht. De
afvoer moet open blijven om monsterwater te kunnen afvoeren bij een lekkage.
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Afbeelding 5 Verzegelaansluitingen (onderaanzicht)
1

Voorkant van apparaat

3

Monsteraftappunt. De afvoerkoppeling van het apparaat
is geschikt voor een ½ in. ID flexibele leiding (niet
meegeleverd).

2

Behuizing afvoer

4

Monsterinvoer. Snelsluiter voor ¼ in. O.D. leiding

3.5 Installeren van een monsterleiding
Het is belangrijk om een goed en representatief monsterpunt te selecteren voor een
optimale prestatie van het apparaat. Het geanalyseerde monster moet representatief zijn
voor de conditie van het gehele systeem. U verkrijgt foutieve uitslagen als het monster
wordt genomen van een locatie die te dicht ligt bij chemische toevoegingspunten aan de
verwerkingsstroom, als het mengen niet goed gebeurt of als de chemische reactie
incompleet is.
Als de monsterdruk in het apparaat de 5 psig overschrijdt bij de analyzerinlaat, dan
kunnen overstroming en apparaatschade het resultaat zijn tenzij de
monsterconditioneringskit is geïnstalleerd.
Installeer monsterleidingaftapping in de zijkant of het midden van grotere
verwerkingsbuizen om de kans op afzetting van de pijpleidingbodem of luchtbellen van
de bovenkant te minimaliseren. Een aftapping die is gericht naar het midden van de
leiding is ideaal. Raadpleeg Afbeelding 6.
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Afbeelding 6 Monsterleidinglocatie in de verwerkingsstroom
1

Slecht

4

Afzetting (typisch)

2

Slecht

5

Goed

3

Lucht (typisch)

6

Beste

3.6 Monsterconditionering
Alle monster zijn "geconditioneerd" met gebruik van de enkelvoudige monster, basis
monster conditionerings kit die is meegeleverd bij elke analyzer. De kit elimineert grote
deeltjes door gebruik te maken van een 420-micron zeef.
De kogelklep op de onbewerkte monsterinlaatleiding kan worden gebruikt om de
hoeveelheid omleidingstroming die wordt geleverd via het filter te regelen. Voor vuil water
zal een hoge omleiding helpen dit aan te passen zodat de zeef langer schoon blijft, of
past het aan voor een gedeeltelijk open positie voor een continu omleiding. Stel de
kogelklep op de apparaattoevoerleiding af om het debiet van het gefilterde monster naar
het apparaat te regelen.
Opmerking: Het installeren van het afvoer T-stuk meer dan 60 cm boven het apparaat kan
resulteren in een overmatige druk waardoor lekken kunnen ontstaan.

Monteer het midden van het omleidingsafvoer t-stuk 60 cm boven het apparaat. Zie
Afbeelding 7. Als deze juist is gemonteerd, voorkomt het vacuümonderbrekingsontwerp
van het omleidingsafvoer T-stuk negatieve monsterdruk en stelt deze de noodzaak voor
een positieve monsterdruk vast voor de monsterstroming door de analyzer.

3.6.1 Monteren van het monsterconditioneringskit
Raadpleeg het volledige systeemdiagram in Afbeelding 7 en de tips in Tabel 3 om de
onderdelen te monteren.
•

Sluit alle draadkoppelingen af met twee omslagen PTFE tape (meegeleverd).

•

Er zouden twee onderbrekingen moeten worden gevoeld bij het installeren van de
leiding in de indruksluiting. De eerste klik wordt gevoeld als de leiding de grijpring valt
en de tweede als de leiding gelijk ligt met de onderkant van de sluiting. Breng de
leiding volledig in om lekkages te voorkomen.

Opmerking: Gebruik lederen handschoenen om de leiding vast te houden of ander materiaal dat
goed grijpt en duw de leiding in de sluiting. Er moeten twee onderbrekingen worden gevoeld, anders
is de leiding niet volledig ingebracht en zal deze lekken.

•

16

Zorg dat u alle leidinguiteinden die worden gebruikt in de indruksluitingen afsnijdt met
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•

De indruk sluitingen zijn ontwikkeld voor gebruik met een zachte , ¼-inch OD plastic
leiding zoals is meegeleverd in de kit. Leidingmateriaal zoals PTFE of HDPE wordt
aanbevolen. De indruksluiting grijpt niet in hard plastic of metalen leidingen en de
leidingen glippen weg.

3.6.2 Gebruik van de monsterconditioneringskit
Monteer de hoofdhoogte regulator (standbuis) en het filter zoals wordt weergegeven in
Afbeelding 7. Zorg dat de monsterdruk naar de monsterconditionering zich bevindt tussen
de 1,5 en de 75 psig voor een juiste uitvoering.
1. Stel de stroming in door de kogelklep af te stellen (item 18, in Afbeelding 7). De klep
is geheel gesloten als de hendel loodrecht staat op de klepromp en geheel open als
de hendel parallel is aan de klepromp.
2. Bekijk de stroming in de ongefilterde monsteromleiding (doorzichtige buis, item 13 in
Afbeelding 7). Zorg dat de stroming is aangepast zodat er altijd een
omleidingstroming is.
3. Gebruik de kogelklep (item 19) om de monsterstroming naar het apparaat uit te
zetten.
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Afbeelding 7 Monsterconditioneringkit
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Tabel 1 Lijst met monsterconditioneringsonderdelen (raadpleeg Afbeelding 7)
Item

Beschrijving

hvld

Artikelnummer

1

Klem, doorvoerhanger, 1 inch

4

4734900

2

Koppeling, 1 inch, SCH 40, PVC-buis

1

5417500

3

Koppeling, ½-inch FPT x ½ FPT PVC

1

5417600

4

Koppeling, verminder huls, PVC, Hex

2

2300200

5

Koppeling, Steeladapter, ½-inch O.D., ¼ NPT

1

5418000

6

Koppeling, T-stuk, 1-inch x 1-inch

1

4662200

7

Koppeling, Buis, Connector, Mannelijk (¼-inch leiding)

3

5124600

8

Koppeling, Buis, Connector, Mannelijk (½-inch leiding)

2

5126200

9

Koppeling, Buis, ½-inch O.D. x ½-inch Mannelijk NPT

1

5417800

10

Koppeling, Buis, ½-inch O.D. Eenheidselleboog

1

5417900

11

Koppeling, Buis, ½-inch O.D. Eenheid recht

1

5418100

12

Buis, Voorgesneden afvoer, 1-inch Diameter, PVC

1

5123900

13

Buis, Afvoer, doorzichtig

1

5417400

Zeef, Y-romp

1

5418300

Filter, 420 micron scherm (meegeleverd bij de zeef in de onderhoudskit)

1

5418400

15

PTFE, Draadtape, ¼-inch breed

1

7060824

16

Leiding, Polyethyleen, 0,250 OD, 0,040 W, Zwart

457,20
cm

3061600

17

Leiding, Polyethyleen, 0,500 OD, 0,062 W, Zwart

304,80
cm

5115900

18

Klep, Kegel, PVC, ½ NPT, PVC

1

5417700

19

Klep, Kegel, PVC, ¼ NPT, PVC

1

5139500

14

Tabel 2 Opmerkingen bij lijst met monsterconditioneringsonderdelen voor Afbeelding 7
Het filterelement is fabrieksgeïnstalleerd. Er is een reservefilter meegeleverd in de onderhoudskit.
Gebruik PVC-buis cement voor de montage. Laat buis open naar de atmosfeer.
Dit de “Lage stroming”-optie
Dit de “Hoge stroming”-optie
De afvoerbuis van 1/2 inch moet een luchtonderbreking hebben. (moet worden geleverd door de klant)
Gebruik de ongefilterde monsteromleiding om de systeemdruk onder nul te brengen, indien mogelijk, of om
af te tappen.
Gebruik de klantgeleverde PVC-pijp zoals nodig om de afvoerlocatie uit te voeren.
Installeer de Monsterstroomregulator (constand hoofdapparaat) 60,96 cm boven het apparaat.
Luchtgat
Aflaat
Gebruik 7 en 16 of 8 en 17.
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3.7

Optionele luchtzuivering
Luchtzuivering kan mogelijk nodig zijn als de analyzer is geplaatst in een omgeving met
een hoge vochtigheid en/of bijtende dampen. Het doel is om een licht positieve druk te
houden in het apparaat met droge apparaatlucht.
De luchtzuiveringsaansluiting bevindt zich aan de linkerkant van de apparaatbehuizing.
Om een luchtzuivering aan te sluiten dient u de stop in de snelsluiting los te maken en
een 1/4 inch polyleiding aan te sluiten door de leiding in de sluiting te duwen. U zult twee
duidelijke "onderbrekingen" voelen als de buis op de juiste wijze is bevestigd. Indien de
buis niet op de juiste wijze is geplaatst, raakt deze los als luchtdruk wordt toegepast.
Gebruik allleen droge, olievrije apparaatlucht op 15 SCFH (standard cubic feet per hour).

3.8

Elektrische aansluitingen
Alle stroomverbindingen worden gemaakt via doorvoeropeningen in de linkerbovenkant
van het apparaat. Het apparaat wordt verzonden met afsluitingen in alle
doorvoeropeningen. Zorg voor stroombedrading, alarmbedrading en relaisaansluitingen
met afsluittype doorlaatkoppelingen, om de IP62 milieuclassificatie te houden.
Als de verbindingen niet via een doorlaatopening worden gemaakt, breng dan een
vochtdichte afsluiting in plaats van de stoppen aan om de IP62-classificatie volgens IEC
529 te behouden. Raadpleeg Onderdelen en accessoires op pagina 57.

Afbeelding 8 Locatie van luchtzuivering en elektrische verbindingen
1

Bedoeld voor bedradingsrelais. Gebruik sluittype
koppelingen.

3

Netwerk en 4-20 mA verbindingen. Gebruik sluittype
koppelingen.

Opmerking: Indien er geen relaisverbindingen zijn gemaakt,
moet er een vochtdichte afsluiting (4221000) worden
aangebracht om de IP62-classificatie volgens IEC 529 te
behouden.
2
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Optionele luchtzuiveringsaansluiting

4

Stroomvoorziening. Gebruik sluittype koppelingen.
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3.8.1

Stroomvoorziening
GEVAAR
Gevaar van elektrocutie. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van de
handleiding beschreven taken uitvoeren. Sluit de uitrusting aan in
overeenstemming met de landelijke en lokale elektrotechnische voorschriften.
Stroomverbindingen worden gemaakt via de aansluitdoos die zich aan de linkerkant van
het elektrische compartiment bevindt en die toegankelijk is als de klanttoegangsklep
wordt geopend. Raadpleeg Afbeelding 9 en Afbeelding 12.
Voor verwerkings- of industriële toepassingen, vereisten de nationale elektriciteitsnormen
van de meeste landen dat een netsnoer aanvoer hard bedraad moet zijn en omvat wordt
door doorvoer systemen. De CL17 chlooranalyzer is zo ontwikkeld dat deze voldoet
aan deze vereiste.

Afbeelding 9 Plaatsen en verwijderen de afnemertoegangskap
1

Afnemertoegangsklep

2

Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven
los te maken die de Klanttoegangsklep op zijn plaats
houden. Plaats de klep terzijde.

Doorvoer wordt om twee redenen aanbevolen:
1. Het wordt over het algemeen vereist in de meeste plaatstelijke elektricteitsnormen.
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2. Door het gebruik van aarding kan het apparaat beter beveiligd worden tegen
piekspanning en
blikseminslag
Bovendien vereisen elektrische en apparaatnormen een plaatselijk middel voor het
verwijderen van het stroom van het product. Het apparaat is uitgerust met een
aan/uit-schakelaar die zich aan de binnenkant van de apparaatbehuizing bevindt.
Om de relaisstroom van het apparaat te halen, is een externe klantgeleverde 5a
zekeringschakelaar of een 5A onderbreker vereist.
In hard bedrade elektrische toepassingen, dienen de stroom en
veiligheidsaardservicedrops voor het apparaat langer dan 6 meter te zijn (20 feet) tenzij
er metalen doorvoeren zijn gebruikt als bescherming van de netstroombedrading. De
bedrading dient 18 AWG dik te zijn.
In toepassingen waar stroomsnoeren zijn toegestaan door elektrische normen en
stroomtranslaties en transiënts niet van groot belang zijn, kan een afsluittype
spanningsontheffer en een stroomsnoer met drie 18 maatgeleiders worden gebruikt
(inclusief een veiligheidsaardleiding). Raadpleeg Afbeelding 10 voor informatie over de
montage van de spanningsontheffer. Het stroomsnoer mag niet langer zijn dan 3 meter
(10 feet).

Afbeelding 10 Montage van de optische stroomsnoerhardware
1

Wandgedeelte van de apparaatbehuizing.

Beschrijving

Itemnummer

115 V stroomdraad met spanningsopheffer

5448800

230 V stroomdraad met spanningsopheffer

5448900

3.8.2

Het apparaat bedraden
Sluit de niet geactiveerde draden als volgt aan op de apparaat stroomaansluiting:
1. Trek de buitenste isolatie van elk draad ¼-inch terug. Raadpleeg Afbeelding 14 op
pagina 26.
2. Sluit de drie draden aan op de aansluiting met behulp van de informatie in Tabel 3 en
Afbeelding 11 op pagina 24.
3. Zorg dat de voltageinstelling juist is en zet de stroom op het apparaat aan.
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Tabel 3 Informatie over de bedrading van de aansluiting
Draadkleurcode voor:

Beschermende aarding

Heet of Ø1

Neutraal Ø2

Noord-Amerika

Groen

Zwart

Wit

IEC

Groen met gele sporen

Bruin

Blauw

23

Installatie

Afbeelding 11 Afnemeraansluitingen naar de analyzer
1

Relais

2

mA-uitgang

3

Netstroom: 100-115/230 VAC, 50/60 Hz, 90 VA
afgezekerd op 2,50 A

Afbeelding 12 Stroomvoorziening
1

Het moet mogelijk zijn om het relais spanningsvrij te
maken, tijdens onderhoud of in geval van nood.

3.8.3

2

Het apparaat is voorzien van een AAN/UIT-schakelaar,
zodat er geen externe schakelaar nodig is voor de
apparaatspanning.

Voltageselectie voor wisselvoltagewerking
Opmerking: De voltageschakelaar moet juist zijn ingesteld om de geldende voltage te kunnen
gebruiken. Een onjuiste instelling kan resulteren in ernstige schade aan het apparaat als de stroom
wordt toegediend. Raadpleeg Afbeelding 13.

Het apparaat is ingeschakeld op een 115 Voltwerking als het de fabriek verlaat. Schuif
de schakelaar voor de AC leiding (zoals in Afbeelding 13) naar de 230V stand om het
instrument in te stellen voor werking op 230 volt. De zekeringen die in dit product worden
gebruikt zijn 5 mm x 20mm. De zekeringen zijn goedgekeurd voor gebruik in
Noord-Amerika en Europa; zij hoeven niet te worden geconverteerd wanneer het voltage
is geconverteerd.
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Afbeelding 13 Voltageschakelaar en zekeringvervanging
1

Voltageschakelaar (SW1). Fabrieksingesteld op 115 V.

4

Heet/Zwart Ø1

2

GND

5

Zekeringen (F1, F2) (T, 2.5A, 250V)

3

Neutraal/Wit Ø2

3.8.4

Alarmaansluitingen
VOORZICHTIG
Brandgevaar. De stroom naar de relaiscontacten mag maximaal 5A bedragen. Er
moet een methode beschikbaar zijn om plaatselijk de stroom van de relais te
verwijderen bij een noodgeval of tijdens onderhoud aan het product. Verwijdering
van stroom kan worden verkregen door een externe schakelaar en een 5 amp
zekering of met een geschakelde 5-amp stroomonderbreker.
De analyzer bevat twee alarmrelais die zijn ontworpen voor gebruik met een hoog voltage
(hoger dan 30V-RMS en 42,2V-PIEK of 60 VDC) of een laag voltage (lager dan 30V-RMS
en 42,2-PIEK, of minder dan 60 VDC), maar niet een combinatie van zowel hoog als laag
voltage. Raadpleeg 3.8.5, Afbeelding 11 en Afbeelding 15 en de onderstaande instructies
voor informatie over aansluitingen.
De normaal open en common relaiscontacten zullen worden aangesloten als een
alarmconditie actief is.
De relaisconnector accepteert 18 - 12 AWG bedrading. Draadmaat moet worden bepaald
bij de belastingtoepassing. Draadmaten van minder dan 18 AWG worden niet
aanbevolen.
1. Zorg dat er geen stroom aan het apparaat wordt geleverd.
2. Trek de isolatie van elk draad ¼-inch terug. Raadpleeg Afbeelding 14.
3. Haal de connector indien gewenst uit het apparaat.
4. Plaats de draadeinden in de connector tot de isolatie tegen de connector is geplaatst.
Zie Afbeelding 14. (Plaats de isolatie niet onder de aansluitingdrukplaten.)
5. Plaats de connector indien nodig terug en lever stroom aan het apparaat.
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1
2

Afbeelding 14 Juiste bedradingsvoorbereiding en plaatsing
1

Trek de isolatie ¼ in. terug.

2

Breng isolatie aan tegen de connector, zodat er geen
bedrading blootligt.

Afbeelding 15 Alarmaansluitingen
1

Stroom naar de relaiscontacten met beperkt zijn tot 5
amps.

3

J2 alarmaansluitingblok: Aansluiting 1 = COM;
Aansluiting 2 = NO; Aansluiting 3 = NC

Opmerking: Zorg dat er geen stroom aan het apparaat wordt
geleverd.
2

J1 alarmaansluitingblok: Aansluiting 1 = COM; Aansluiting 2 = NO; Aansluiting 3 = NC

3.8.5 mA-uitgang
De mA-uitgang geeft een signaal van 4 tot 20mA. Maak de recorderaansluitingen met
gedraaide afgeschermde bedrading en sluit de afscherming aan op de recorder, het
bestuurde onderdeeleinde of bij het analyzereinde. Verbind de afscherming niet aan
beide uiteinden van de kabel.
Maak de bedradingsverbindingen als volgt bij het uiteinde van de analyzer :
1. Zorg dat er geen stroom aan het apparaat wordt geleverd.
2. Verwijder de afnemertoegangsklep (raadpleeg Afbeelding 9 in de handleiding).
3. Trek de isolatie van elk draad ¼-inch terug. Raadpleeg Afbeelding 14.
Opmerking: Gebruik een gedraaid paar, afgeschermde kabel. Gebruik van een niet afgeschermde
kabel kan resulteren in radiofrequentie emissie of gevoeligheidsniveau hoger dan toegestaan.
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4. Leid de draad door een beschikbare spanningsontheffer.
5. Haal de connector uit het apparaat. Raadpleeg Afbeelding 16 op pagina 27 voor
informatie over connector posities.
6. Breng de draadeinden in de connector (raadpleeg de tabel hieronder) tot de isolatie
tegen de connector is geplaatst zoals wordt getoond in Afbeelding 14. (Plaats
de isolatie niet onder de aansluitingdrukplaten.)

Recorderbedrading

Printplaatmarkeringen

Recorder +

+

Recorder –

–

Afscherming

GND

7. Plaats de connector terug en lever stroom aan het apparaat.

Afbeelding 16 Recorderverbindingen
1

Zorg dat er geen stroom aan het apparaat wordt
geleverd.

2

Zorg dat er geen stroom aan het relais wordt geleverd.

3.9 Installeren van de pomp/klep drukplaat
Om de effecten van transport en opslag op de pompslangen te minimaliseren worden de
drukplaat, schroeven voor de pomp/klepmodule verzonden in de installatiekit en worden
de pompslangen op hun plaats gehouden met tape.
De reagentia moet door de pomp/klepmodule van benenden naar boven stromen. Indien
dit omgekeerd gebeurt zal de vloeistof vanuit de monstercel gepompt worden, wat zorgt
voor overstromingen van de reagensflessen
Voltooi de montage van de pomp/klepmodule als volgt:
1. Verwijder de tape.
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2. Zorg dat de individuele drukblokken zijn geplaatst als in Afbeelding 17, met het
ongelijk-gevormde blok bovenop.
3. Lijn de drukplaat uit met de pomp/klepmodule (raadpleeg Afbeelding 18).
4. Installeer de schroeven in de drukplaat en aan de pomp/klepmodule. Maak de
drukplaat vast door de schroeven met kleine tussenpozen in te draaien waarbij u de
ene na de andere schroef indraait zodat de plaat geleidelijk vast komt te zitten. Draai
vast tot de plaat tegen de pomp/klepmodule is geplaatst.

Afbeelding 17 Installeren van de pomp/klep drukblokken
1

Pomp/Klepmodule

2

Verwijder de tape van de buizen.
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Het ongelijk-gevormde blok moet bovenaan zijn.
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Afbeelding 18 Uitlijnen van de pomp/klep drukplaat
1

Lijn de drukplaat uit met de pomp/klepmodule.

2

Installeer de schroeven. (Draai de schroeven in met
kleine tussenpozen waarbij u de ene na de andere
schroef indraait zodat de plaat geleidelijk vast komt te
zitten.)
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Paragraaf 4 Systeemopstart
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Om uzelf vertrouwd te maken met de
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik en met de gevaren en noodprocedures,
dient u altijd de veiligheidsinformatiebladen te lezen alvorens met flessen,
containers, reservoirs en toevoersystemen te werken die chemische reagentia en
standaarden bevatten. Een veiligheidsbril is altijd aanbevolen indien contact met
chemicaliën mogelijk is.
Taken die vooraf nodig zijn voor het in werking zetten van het apparaat staan hieronder
aangegeven in hun aanbevolen volgorde. Wanneer onderstaande stappen in de
genoemde volgorde uitgevoerd worden is het apparaat klaar voor gebruik.

4.1 Plaatsen van de reagentia
De analyzer heeft twee reagentia nodig, een buffer oplossing en een indicatieoplossing
(Tabel 4). In de behuizing is ruimte voor een 500 ml fles van elk van de reagentia. Voor
de chlooranalyse worden twee reagentia gebruikt, deze zijn geïnstalleerd in het
hydraulische gedeelte en worden maandelijks bijgevuld. Het eerste reagens is de
bufferoplossing, vrije chloor buffer, Cat. Nr. 8867711, gebruikt om vrij beschikbare chloor
te bepalen of totale chloor buffer, Cat. nr. 2263511, gebruikt voor totale chlooranalyse.
Deze reagentia zijn klaar voor gebruik. Haal de dop en de stop van de bufferreagentia en
installeer de dop met slang met omschrijving BUFFER in de bufferoplossingfles.
Opmerking: Het is normaal dat de reagens slangen in de loop van de tijd verkleuren.

De tweede reagens, de indicatoroplossing, moet worden klaargemaakt.
De indicatoroplossing en het indicatiepoeder moet vlak voor gebruik gemixt worden voor
de beste werking. Gebruik de poedervultrechter uit de onderhoudskit en voeg de inhoud
van een fles DPD High Range Powder, Cat. Nr. 2297255, toe aan een fles met totale
chloor indicatoroplossing, Cat. nr. 2263411, of een fles met vrij chloor indicatoroplossing,
Cat. nr. 2314011. Roer of schud het poeder tot het is opgelost. Haal de dop van de
reagensfles en plaats de INDICATOR dop en slang in de reagensfles. Zorg ervoor de
slangen de bodem raken zodat er geen lucht in de slangen komen zodra het
vloeistofniveau daalt.
Tabel 4 Buffer- en indicatoroplossingen
Testtype
vrij chloor

Totale chloor

Vereiste reagens

Item nr.

Vrije chloor bufferoplossing

2314111

Vrije chloor indicatoroplossing

2314011

DPD indicatorpoeder

2297255

Totale chloor bufferoplossing

2263511

Totale chloor indicatoroplossing

2263411

DPD indicatorpoeder

2297255

Reagentset itemnr.
2556900

2557000

Verwijder elke reagensflesdop en vervang het door de speciale tweedelige flesdop die is
aangesloten op de aanvoerbuis in het apparaat.
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4.2 Plaats de roerstaaf.
Een kleine roerstaaf voor de monstercel in de kleurmetermodule is meegeleverd in de
installatiekit geleverd bij het apparaat. De roerstaaf moet worden geïnstalleerd om het
apparaat goed te laten functioneren.
Installeer de roerstaaf als volgt:
Opmerking: Zorg dat de roerstaaf in de kleurmeter valt en in de kleurmeter blijft.

1. Verwijder de stop aan de bovenkant van de kleurmeter.
2. Laat de roerstaaf in het gat vallen. Zie Afbeelding 19. De staaf moet op de bodem
van het verticale gat rusten.
3. Vervang de stop.

Afbeelding 19 Plaats de roerstaaf.
1

Verwijder de stop van het gat aan de bovenkant van de
kleurmeter.

2

Laat de roerstaaf in het gat vallen en plaats de stop
terug. (De roerstaaf is hier groter afgebeeld dan de
feitelijke maat).
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4.3 Het monster toevoeren
Opmerking: Zorg dat de drukplaat stevig vastzit om terugstroming van het monster naar de
reagentia te voorkomen.

Start met de monsterstroming door het apparaat door de toevoerklep te openen (item 19
in Afbeelding 7 op pagina 18). Breng druk in de slangen voor stabilisatie en controleer op
lekken.
Tot het oppervak van de monstercel geheel nat is, kunnen luchtbellen hechten aan de
monstercel en resulteren in foutieve waarden. Deze omstandigheid is tijdelijk. De duur
hangt af van de monstereigenschappen.

4.4 De analyser van stroom voorzien
De stroomschakelaar bevindt zich in de behuizingdeur in het geprofileerde gebied aan de
linkerkant van het kleurmeterblok. Stel de STROOM-schakelaar (–/O) op AAN (—) en
laat de analyzer ongeveer 2 uur werken om ervoor te zorgen dat het systeem helemaal
nat wordt van de reagentia en het monster.

33

Systeemopstart

34

Paragraaf 5 Bediening
5.1 Toetspaneel en Scherminformatie
Het apparaat geeft standaard tot normale concentratiemetingmodi weer tenzij er op
toetsen wordt gedrukt om dit te wijzigen. Tabel 5 toont de functies voor elke toets.

1

9

2
3

MENU

4

mg/L

5

EXIT

ENTER

Chlorine

6
7
20 Analyzer toetspaneel en scherm
Tabel 5
Nummer

Toetsen

1

MENU

2

PIJL
NAAR RECHTS

3

PIJL OMHOOG

4

LINKERPIJL

8

Toetspaneelbeschrijving
Beschrijving

In de metingmodus te drukken op de toets MENU, krijgt u toegang tot de menu's ALARM,
RECORDER, ONDERHOUD en SETUP.
Hiermee kunt u schuiven zodat verschillende onderden van het scherm kunnen worden
bewerkt.
Actief als het rechterpijlpictogram wordt weergegeven op het scherm.
Hiermee kunt u door de menu-opties bladeren of weergave-onderdelen bewerken.
Actief als de omhoog/omlaagpijlpictogrammen wordt weergegeven op het scherm.
Hiermee kunt u schuiven zodat verschillende onderden van het scherm kunnen worden
bewerkt.
Actief als het linkerpijlpictogram wordt weergegeven op het scherm.

5

PIJL OMLAAG

6

EXIT

7

ENTER

8

Alarm LED

9

Hiermee kunt u door de menu-opties bladeren of weergave-onderdelen bewerken.
Actief als de omhoog/omlaagpijlpictogrammen wordt weergegeven op het scherm.
Wijst een bewerkte waarde af of keert van de menustructuur terug.
Accepteert een bewerkte waarde, gaat dieper in de menustructuur of accepteert een
menuoptie.
Geeft een actief alarm aan.

Weergavescher
Weergavegebied voor metingen en menu-informatie.
m
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5.2 Apparaatmenustructuur
De hoofdmenu's in de CL17 analyzer bestaan uit ALARMEN, RECRDR, ONDERH en
SETUP. Druk op de pijltoetsen OMHOOG of OMLAAG voor toegang tot de menu's. De
gedeeltes hieronder geven informatie over de functies van elk van de menu's en de
submenu's daarbinnen.

5.2.1 Set-up menu
U kunt de dag-tot-dag analyzerfuncties bereiken via het SETUP-menu. Druk op de toets
MENU en blader dan met de pijltoets OMHOOG naar de optie SETUP om naar het menu
SETUP te gaan. Druk op ENTER.
Blader door de opties van het menu SETUP met gebruik van de pijltoetsen OMHOOG en
OMLAAG. Druk op ENTER om de weergegeven menuoptie te selecteren. Er worden
pijlpictogrammen weergegeven als de weergave bewerkbaar is. Druk op de toets EXIT
om het menu te verlaten en terug te keren naar SETUP. De menu-informatie in Tabel 6
wordt weergegeven in de volgorde waarin het verschijnt in het menu SETUP .
Tabel 6 Set-up menu-opties
Menuoptie

Beschrijving

SIGAVG

De functie SIGAVG wordt gebruikt om de uitslagen te middelen en foutieve
recorderuitvoersignalen te voorkomen. Druk op ENTER, gebruik de pijltoetsen OMHOOG en
OMLAAG om 1, 2, 3, of 4 te selecteren en druk dan op ENTER om de weergegeven selectie te
bevestigen. Afhankelijk van de geselecteerde waarde, zijn de laatste 1, 2 of 3 metingen
gemiddelden en gerapporteerde concentratie zijn de gemiddelde waarden. Optie 4 is een speciaal
filter, die alleen de maximale waarde rapporteert tussen de huidige waarde en de laatste waarde.
Deze functie reduceert negatieve pieken veroorzaakt door luchtbellen en andere abnormaliteiten
in het monster. De fabrieksstandaard is 1. Druk op EXIT om terug te keren naar het menu SETUP.
Opmerking: Een goed onderhouden apparaat in goede werkingsconditie zal binnen de
nauwkeurige specificaties zoals gegeven in Specificaties op pagina 3 uitslagen geven. De
kalibratiefunctie mag nooit worden gebruikt om een analyzer die niet goed werkt te forceren om
een goede waarde weer te geven. Kalibraties zijn alleen bedoeld voor kleine aanpassingen.

KAL NUL

Deze functie wordt gebruikt om de apparaat nul in offset te zetten met gebruik van een
voorbereide nulstand. Als de offset te groot is zal een marginale nul (MARG N) waarschuwing
optreden. Raadpleeg Kalibratie op pagina 42.

KAL IJKM

deze functie wordt gebruikt om de analyzerhelling aan te passen met gebruik van een voorbereide
ijkmaat. Als de aanpassing te groot is zal de analyzer het niet accepteren en een marginale
stijlheid (MARG S) waarschuwing zal dan optreden. De nieuwe standaard zal niet worden
geaccepteerd en het moet opnieuw worden gecontroleerd met een andere methode om een
exactere waarde vast te stellen. Raadpleeg Kalibratie op pagina 42.

KAL STANDAARDS

(Standaardinstellingen kalibratie) Druk op ENTER om de kalibratie-instellingen weer te zetten op
de fabrieksstandaards en stel de steilheid in op 1.0 en de Offset op 0. Gebruik deze functie om
kalibraties te verwijderen die ervoor zorgen dat MARG S of MARG N worden weergegeven.

OFFSET

Druk tijdelijk op ENTER om de huidige Nulcorrectiefactor weer te geven. De fabrieksstandaard is 0.

STEILHEID

Druk tijdelijk op ENTER om de huidige Stijlheidcorrectiefactor weer te geven. De fabrieksstandaard
voor steilheid is 1 maar uitslagen van 0,8 tot 1,25 zijn acceptabel.

SCHERMTEST

Druk tijdelijk op ENTER om alle LCD-segmenten weer te geven om visueel te controleren dat het
gehele scherm functioneert.

RECMIN

mA-uitgang signaaltest. Druk op ENTER om de mA-uitgang naar het minimum te brengen
(normaal 4 mA) en houd het daar tot de volgende analyse is voltooid.

RECMAX

mA-uitgang signaaltest. Druk op ENTER om de mA-uitgang naar het maximum te brengen
(normaal 20 mA) en houd het daar tot de volgende analyse is voltooid.
Opmerking: Om het signaal langer aan te houden, drukt u op de toets MENU en dan op de pijltoets
OMLAAG om te bladeren naar ONDERHOUD. Druk op ENTER en blader naar de HOUD UITVOER
en druk opnieuw op ENTER.
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Tabel 6 Set-up menu-opties
Menuoptie

Beschrijving

REC AANPASSEN

Druk op ENTER om de mA-uitgang minimumwaarden en de mA-uitgang maximumwaarden aan te
passen. Gebruik deze functie voor een offset van het 4 of 20 mA uitvoersignaal om een
grafiekrecorder te dwingen om een nul of volledige grootte waarde te lezen bij een kleine
afwijking. Gebruik de pijltoetsen RECHTS en LINKS om RECMIN of RECMAX te selecteren en
gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de waarde aan te passen. Druk op ENTER om te
selecteren. Druk op EXIT om de wijzigingen te accepteren en terug te keren naar SETUP.
Opmerking: De nummers op het scherm worden weergegeven in A/D tellingen en kunnen niet
worden gebruikt om de recorderinstelling te bepalen.

RELAISTEST

Druk tijdelijk op ENTER om de relais uit te schakelen en zet dan achtereenvolgens ALARM1 en
ALARM2 aan. Beide alarmen worden automatisch gewist om de test te voltooien.

REF1

Geeft tijdelijk de laatste Referentie A/D-tellingen weer.

MONSTER1

Geeft tijdelijk de laatste Monster A/D-tellingen weer.

NUL1

Geeft tijdelijk de laatste Nul A/D-tellingen weer.

CYCLUSTIJD1

Geeft tijdelijk de motor op tijd (in seconden) weer.

STROOMSTORINGWA
ARSCHUWING

Stel de stroomstoringwaarschuwing AAN of UIT. Druk op ENTER om de PIJL-toetsen te gebruiken
om te wisselen tussen AAN en UIT. Druk op ENTER om te selecteren. Druk op EXIT om de
wijzigingen te accepteren en terug te keren naar SETUP. Als de stroomstoringwaarschuwing is
aangezet en de stroom wordt onderbroken, dan wordt een systeemwaarschuwing gegenereerd
als de stroom is hersteld. De fabrieksstandaard is UIT.

DIAG UITVOER

Door te drukken op ENTER wordt tijdelijk AAN op het scherm weergegeven en een optioneel
aanwezige LonWorks® interface zal diagnostische gegevens ontvangen.

TOETSENBORD
VERGRENDELING

Druk op ENTER om de PIJL-toetsen te gebruiken om te wisselen tussen AAN en UIT. Druk op
ENTER om de weergegeven optie te selecteren. Druk op EXIT om terug te keren naar het menu
SETUP. als het toetsenbord wordt vergrendeld, zijn bewerkingsfuncties niet toegestaan en alle
diagnostiek wordt uitgeschakeld behalve deze. De fabrieksstandaard is UIT.

TAAL

Engels is de fabriekstandaard. Spaans, Frans en Duits kunnen worden ingeschakeld. Druk op
ENTER om de PIJL-toetsen te gebruiken om te wisselen tussen de beschikbare opties. Druk op de
toets ENTER als de taal van uw keuze wordt weergegeven. Druk op EXIT om de wijzigingen te
accepteren en terug te keren naar SETUP.

Koude start—Druk op ENTER om het apparaat terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Alle door
STANDAARDINSTELLI
de gebruiker-gespecificeerde instellingen gaan verloren. Het scherm zal het
NG
softwareversienummer tonen (V 1.2 bijvoorbeeld) tot de volgende analyse is voltooid.
1 Deze

functies worden gebruikt door onderhoudstechnici om problemen van het apparaat op te lossen.

5.2.2 Alarmset-up
Dit menu geeft toegang tot twee niet ingeschakelde alarmrelais (AL1 en AL2),
WAARSCHUWINGEN OPROEP en WAARSCHUWINGEN WISSEN. De alarmrelais kunnen
worden toegewezen aan een van de alarmfuncties die hieronder staan vermeld. Elke
relais kan slechts één functie krijgen toegewezen.
•

LO—Het alarm wordt ingeschakeld als de concentratie lager is of gelijk aan het
uitschakelpunt. (0.0 mg/L tot 5.0 mg/L limieten)

•

HI— Het alarm wordt ingeschakeld als de concentratie hoger is of gelijk aan het
uitschakelpunt. (0.0 mg/L tot 5.0 mg/L limieten)

•

SYSTEM ALARM (SA)—Activeert een alarm als een systeemalarm optreedt.

•

SYSTEM WARNING (SW)—Activeert een alarm als een
systeemwaarschuwing optreedt.

Bovendien kan een alarmstatus worden verkregen en kunnen alarmen worden gewist via
dit menu.
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Het relais wordt geactiveerd als een alarmconditie zich voordoet. Het relais kan worden
geactiveerd bij een hoog chlooralarm, een laag chlooralarm of als een
systeemwaarschuwing of een systeemalarm optreedt. Alarmrelais kunnen worden
gebruikt om chemische aanvoer te regelen als een aan/uit-besturing, door ze te
gebruiken als een hoog of laag alarminstelpunt .
De twee alarmrelais kunnen ook worden gebruikt om een specifiek controlebereik te
koppelen door een dubbele pool, dubbele gooi, reserverelais en bedrading aan de
elektrische vergrendeling toe te voegen. Hierdoor kan de pomp op een laag niveau
worden aangezet en uit op een hoger niveau met een concentratie die tussentijds daalt.
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Voer de procedure hieronder uit en wijs functies toe aan AL1 of AL2:
1. Druk op de toets MENU. DE ALARMEN WORDEN WEERGEGEVEN.
2. Druk op ENTER om ALARMEN te selecteren. Het scherm geeft AL1 (of AL2)weer, en
het alarminstelpunt (HI of LO), het SA (Systeemalarm), of de SW
(Systeemwaarschuwing).
3. Druk opnieuw op ENTER om de AL1 (of AL2) toewijzing te wijzigen. Het te
veranderen item zal knipperen. De pijlpictogrammen geven actieve pijltoetsen aan.
Blader door de beschikbare toewijzingen. Druk op de pijltoets RECHTS om de waarde
van het hoog of laag alarm te wijzigen.
4. Druk op ENTER om de weergegeven toewijzing te selecteren.
5. Herhaal de procedure om de andere alarmrelais aan te passen.
Er is ook een selectie voor oproepen of wissen van waarschuwingen beschikbaar. Ga
daar als volgt naartoe:
1. Druk op de toets MENU. DE ALARMEN WORDEN WEERGEGEVEN.
a. Druk op ENTER om ALARMEN te selecteren. Het resulterende scherm geeft AL1
(of AL2)weer, en of het alarminstelpunt (HI of LO), het SA (Systeemalarm), of de
SW (Systeemwaarschuwing).
2. Blader door de opties. Druk op ENTER als de juiste optie wordt weergegeven.
•

WAARSCHUWINGEN OPROEP—Toont tijdelijk alle actieve waarschuwingen en
geeft dan UITGEVOERD weer.

•

WAARSCHUWINGEN WISSEN—Wist alle herstelde waarschuwingen en geeft
dan tijdelijk OK weer.

3. Druk twee keer op EXIT na voltooiing.

5.2.3 Stel de uitvoergrootte van de recorder in
Met dit menu kunt u de Recorder uitvoer Hoog en Laag limieten instellen en biedt ook de
mogelijkheid om de optie OP SYSTEEMALARM te gebruiken om een alarmconditie door
te geven. Gebruik OP SYSTEEMALARM om een signaal door te geven aan de
controlekamer met gebruik van de recorder uitvoer, om een apparaat geheel uit te zetten
of om het huidige niveau te behouden als de analyzer in Systeemalarmstatus gaat en
uitschakelt.
De CL17 is uitgerust met de mA-uitgang ingesteld op een maximaal bereik. Bij een
maximaal bereik zorgt een chloorconcentratie van 0 mg/l voor een uitvoer van 4 mA en
een concentratie van 5 mg/l geeft een uitvoer van 20 mA. De uitvoergrootte kan worden
aangepast om een deel van het 0-5 mg/l bereik te koppelen met het
4-20mA signaal. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een lager bereik voor
toegenomen mA-uitgangresolutie te koppelen.
Bijvoorbeeld: als de chloorconcentratie van uw monster normaal gesproken 0,5-0,7 mg/l
is, kan de uitvoergrootte van de mA-uitgang worden ingesteld op 0-1 mg/l (waarbij 4 mA
gelijk is aan 0 mg/l en 20 mA gelijk is aan 1 mg/l).
U kunt de uitvoer ook koppelen tussen 2-4 mg/l om de chemische aanvoer te regelen of
het signaal kan worden geïnverteerd door een hogere mg/l waarde toe te wijzen voor de
REC LO en een lager mg/l waarde voor de REC HI.
Selecteer eerst een uitvoergrootte die het verwachte bereik van chloorconcentratie in het
monster dekt. Bepaal de correcte minimum en maximum waarden door de
chloorwaarden in uw monster in de loop van de tijd te controleren. Pas de minimum en
maximum waarden indien nodig aan om de beste grootte te krijgen voor uw specifieke
toepassing.
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Pas de recorder uitvoer maximum en minimumwaarden aan met gebruik van het
toetspaneel van de analyzer:
1. Druk op de toets MENU.
2. Blader naar het menu RECR DR en druk op ENTER. Het scherm zal REC LO en een
mg/l waarde weergeven. Ga naar REC HI of OP SYSTEEMALARM.
3. Druk op ENTER om de weergegeven mg/l waarde voor REC LO of REC HI te wijzigen.
Het te veranderen nummer zal knipperen.
4. Verander het nummer of ga naar een ander nummer. Hieronder staan juiste waarden
en selecties weergegeven. Druk op ENTER om de waarde te accepteren als deze
correct is.
•

REC LO—0,0 mg/l tot 5,0 mg/l limieten.

•

REC HI— 0,0 mg/l tot 5,0 mg/l limieten.

•

OP SYSTEEMALARM—Selecteer minimum, maximum of rust om de
recorderuitvoer te definiëren als een systeemalarm wordt ingeschakeld.

5. Druk op EXIT om terug te keren naar het hoofdmenu. Druk opnieuw op de toets EXIT
om terug te keren naar de normale werking.

5.2.3.1 Wijzigen naar 0 tot 20 mA uitvoerbereik
Stel het lagere eind van het uitvoerbereik als volgt in op 0 mA in plaats van 4 mA:
1. Druk op de toets MENU om naar het menu SETUP te bladeren. Druk op ENTER.
2. Blader naar het menu REC AANPASSEN en druk op ENTER.
Opmerking: Er kan een groot getal worden weergegeven voor de minimum waarde, dit getal
refereert naar de tellingen niet de miliamps. Ga verder met stap 4.

3. Stel de weergegeven in op 0. Druk op ENTER om de waarde te accepteren. Druk
twee keer op de toets EXIT om terug te keren naar de normale werking.

5.2.4 Onderhoudsmenu's.
De volgende selecties laten de gebruiker de standaard onderhoudstaken uitvoeren.
Gebruik de PIJL-toetsen om door de menuselecties te bladeren en druk dan op ENTER
om de weergegeven menuoptie te selecteren.
•

PRIME—Deze functie laat de analyzer 39 opeenvolgende versnelde cycli maken om
de reagensleidingen te primen. Druk op ENTER om te activeren. Aan het eind van de
39 cycli zal de analyzer terugkeren naar de normale werking. Om de primecycli te
beëindigen voordat alle 39 cycli zijn voltooid, drukt u op EXIT. De analyzer zal
terugkeren naar de normale werking.

•

REINIGEN—Deze functie stopt de analyzer in het laatste gedeelte van de
meetcyclus. Monster en reagentia blijven in de monstercel voor reinigingsdoeleinden.
De analyzer blijft 60 minuten in de reinigingsmodus. Om de cyclus eerder te
beëindigen drukt u op de toets EXIT. De analyzer zal terugkeren naar de normale
werking.

•

HOUD UITVOER—Met deze functie kunnen de alarmen worden vergrendeld en de
recorderuitvoer in ruststand worden gezet op het huidge niveau voor
onderhoudsdoeleinden. Activeer deze functie als volgt:
a. Druk op ENTER de pijltoets OMHOOG om te activeren voor 60 minuten. De alarm
LED zal flikkeren.
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b. Om de functie te deactiveren en terug te keren naar de normale werking, dient u
te drukken op de toets MENU, dan op de pijltoets OMLAAG tot HOUD UITVOER
wordt weergegeven.
c. Druk op ENTER.
d. Selecteer UIT en druk nogmaals op ENTER.
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5.3 Kalibratie
De CL17 chlooranalyzer is gekalibreerd in de fabriek. Een ingebouwde
elektronische curve is voorgeprogrammeerd in het apparaat. Dit apparaat vereist geen
herkalibratie tenzij aangegeven door uw officiële instantie voor de naleving van
rapportagedoeleinden.
Indien u een tweepunts kalibratie moet uitvoeren of als de
monsterstroomchloorconcentratie normaal gesproken lager is dan 0,5 mg/l, volg dan de
instructies in paragraaf 5.3.1. Indien uw monsterstroomchloorconcentratie normaal
gesproken hoger is dan 0,5 mg/l, dan kunt u een kalibratievergelijking uitvoeren zoals
wordt beschreven in paragraaf 5.3.2.
Indien de kalibratie die u uitvoert vereist dat u de KAL NUL aanpast met meer dan 0,2
mg/L, dan zal er een SYSTEEMWAARSCHUWING veroorzaakt door een MARGINALE
NUL fout verschijnen. Op dezelfde wijze zal een aanpassing van de KAL IJKM met meer
dan 10% (omhoog of omlaag) een MARGINALE STEILHEID FOUT produceren.
Indien een van deze fouten optreedt, dient u het apparaat terug te zetten op de standaard
kalibratie (raadpleeg paragraaf 5.2), de ijkmaten te controleren en de kalibratie te
herhalen. Indien de foutmeldingen blijven aanhouden, dient u contact op te nemen met
de afdeling klantenservice.

5.3.1 Kalibratie op bekende ijkmaten
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Om uzelf vertrouwd te maken met de
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik en met de gevaren en noodprocedures,
dient u altijd de veiligheidsinformatiebladen te lezen alvorens met flessen,
containers, reservoirs en toevoersystemen te werken die chemische reagentia en
standaarden bevatten. Een veiligheidsbril is altijd aanbevolen indien contact met
chemicaliën mogelijk is.
Deze procedure voorziet in de beste nauwkeurigheid bij het vaststellen van de nul mg/l
referentie en grootte instelling. Voer de kalibratie als volgt uit:
1. Bereid een nul chloor referentie-oplossing voor door ongeveer 4 ml
ferro-ammoniumsulfaat, Cat. Nr. 181133, toe te voegen aan ongeveer 2 liter normaal
monster of chloorvrij gedemineraliseerd water.
Opmerking: Vul de nulwaarde in voor de chloorijkmaatwaarde.

2. Plaats een houder met nul referentiewater boven de analyzer met tenminste 60 cm
ruimte. Zet het systeem vertikaal om de monsterstroom uit te zetten zodat het nul
referentiewater daarvoor in de plaats de analyzer kan vullen. Laat de analyzer
ongeveer 10 minuten werken op nul referentiewater.
3. Als de waarden stabiel zijn stelt u de nulreferentie in.
a. Ga naar het menu SETUP.
b. Klik op de pijltoets OMLAAG tot KAL NUL wordt weergegeven.
c. Druk op ENTER om te de huidige gemeten waarde te accepteren.
d. Druk opnieuw op ENTER om de waarde naar nul te forceren.
4. Prepareer een standaard chlooroplossing met een waarde tussen 3 en 5 mg/l.
Bepaal de waarde van de standaard op 0,01 mg/l precies.
5. Verwijder de houder van het nul referentiewater en vervang de
chloorijkmaatoplossing. Laat de analyzer ongeveer 10 minuten werken op de
ijkmaatoplossing.
6. Als de waarden stabiel zijn, gaat u naar het menu SETUP.
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7. Druk op ENTER wanneer KAL IJKM wordt weergegeven. De huidige gemeten waarde
wordt weergegeven.
8. Druk op ENTER om de waarde te bewerken. Druk nogmaals op ENTER om de waarde
te accepteren. De gemeten waarde wordt gedwongen naar de ingevoerde waarde.
Druk drie keer op de toets EXIT om terug te keren naar de normale weergavemodus.
9. Verwijder de ijkmaat en herstel de monsterstroom naar de analyzer. Het instrument is
nu gekalibreerd.

5.3.2 Kalibratie via vergelijking
Opmerking: Als het monster met chloor concentratie redelijk stabiel is, neem dan een monster voor
analyse in het lab. Voer zo snel mogelijk een laboratoriumanalyse uit.

Kalibratie via vergelijking heeft betrekking op het analyseren van een monsterstroom met
een betrouwbare, nauwkeurige laboratoriummethode zoals een DPD
spectrofotometrische of een amperometrische titratie methode en het daarna instellen
van de analyzer voor een vergelijking. Nauwkeurige specificaties over het volledige 0 tot
5 mg/l bereik kunnen niet worden gegeven, tenzij het monster met chloorconcentratie dat
wordt gebruikt voor kalibratie groter is dan 3,0 mg/l. Door de kalibratie in te stellen op een
lagere concentratie kan op dat punt nauwkeurigheid worden verkregen, maar kunnen ook
grote fouten optreden in andere delen van het bereik.
Voer de kalibratie via vergelijking als volgt uit:
1. Als het monster met chloorconcentratie redelijk stabiel is, neem dan een monster
voor analyse.
2. Voer een laboratoriumanalyse uit (DPD spectrofotometrische of amperometrische
titratie methode) op het monster en registreer de waarde.
3. Ga naar het SETUP.
4. Druk op ENTER wanneer KAL IJKM wordt weergegeven. De huidige gemeten waarde
wordt weergegeven.
5. Druk op ENTER en bewerk de waarde zodat deze overeenkomt met de waarde van
de laboratoriumanalyse. Druk opnieuw op ENTER om de waarde te accepteren. De
gemeten waarde wordt gedwongen naar de ingevoerde waarde.
6. Druk drie keer op de toets EXIT om terug te keren naar de normale weergavemodus.
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Paragraaf 6 Onderhoud
GEVAAR
Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van de handleiding
beschreven taken uitvoeren.
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Om uzelf vertrouwd te maken met de
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik en met de gevaren en noodprocedures,
dient u altijd de veiligheidsinformatiebladen te lezen alvorens met flessen,
containers, reservoirs en toevoersystemen te werken die chemische reagentia en
standaarden bevatten. Een veiligheidsbril is altijd aanbevolen indien contact met
chemicaliën mogelijk is.

6.1

Gepland onderhoud

6.1.1 Bijvullen van de reagentia
Eén 500 ml fles elk met buffer en indicatoroplossing gaat ongeveer 1 maand mee. Gooi
oude verpakkingen met ongebruikte inhoud weg en installeer nieuwe flessen zoals
beschreven in paragraaf 4.1 op pagina 31.

6.1.2 Vervang de pompbuizen.
Na verloop van tijd zal het klemmechanisme van de pomp/klepmodule de leidingen zacht
maken en ervoor zorgen dat deze stuk gaan waardoor de vloeistofstroming wordt
geblokkeerd. Deze afname wordt versneld bij hoge temperaturen. De volgende
vervangingschema's, gebaseerd op een gemiddelde werkingstemperatuur, worden
aanbevolen:
•

Onder 27 °C (80 °F, vervang bij een interval van zes maanden.

•

Boven 27 °C, vervang bij een interval van drie maanden.

Procedure voor vervangen van pompbuizen:
1. Sluit de monsterstroming naar het apparaat en zet de AAN/UIT-schakelaar (I/0) in de
UIT stand (0).
2. Verwijder de schroeven waarmee de drukplaat is bevestigd aan de
pomp/klepmodule. Zie paragraaf 3.9 op pagina 27. Maak de schroeven los met kleine
tussenpozen, waarbij u de ene schroef na de andere verwijderd zodat de spanning
geleidelijk wordt opgeheven. Verwijder de plaat.
3. Ontkoppel de pompbuizen van de inlaat en uitlaatsluitingen en gooi de buismodules
weg.
4. Snijd vier 2-inch lengtes van 1/16-inch ID-slangenwerk (wit). Installeer één
1/16-tot1/8-draad elleboogkoppelingen in een van de 1/16-inch ID-slangen (wit) en
1/16-inch-draad verbindingskoppelingen in de drie overgebleven slangen. Hoewel
een van de pompslagnen niet wordt gebruikt voor een vloeistofstroom, moet deze
ook worden meegenomen om te zorgen dat er een gelijke compressie is in alle vier
de slangen.
5. Installeer de schroeven in de drukplaat en aan de pomp/klepmodule. Bij het
vastmaken van de drukplaat dient u de schroeven in te draaien met kleine
tussenpozen waarbij u de ene na de andere schroef indraait zodat de plaat geleidelijk
vast komt te zitten. Draai tot het goed vast zit, maar draai het niet te vast aan.
6. Zet de AAN/UIT-schakelaar (I/0) in de AAN-stand (I) en herstel de monsterstroming
door het apparaat. Laat het apparaat gedurende ongeveer 1 uur werken om de
reagensslangen te vullen.
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6.1.3 Vervang de analyzerbuizen.
Overgebleven slangen in de analyzer dienen jaarlijks te worden vervangen.
De onderhoudskit wordt geleverd met de slangharnessen (5444301) voorgemonteerd of
zonder de slangharnassen (5444300) voorgemonteerd. Als u de niet voorgemonteerde
onderhoudskit heeft besteld, moet u Afbeelding 21 en Tabel 7 op pagina 47 gebruiken
om juiste lengtes en posities van de slangen te bepalen. Als u nieuwe slangen installeert
is het handig om de uiteinden in heet water onder te dompelen voordat u een verbinding
maakt. Het wordt ook aangeraden dat slang voor slang wordt verwijdere en vervangen.
De nummers op de afbeelding komen overeen met de itemnummers die staat vermeld in
de legenda waar de grootte het catalogusnummer en de hoeveelheid ook staan vermeld.
De lengte die wordt opgegeven in Tabel 7 laat zien hoe lang een bepaalde slang moet
zijn; de bediener moet een stuk op die lengte afsnijden van een winding van de juiste
leiding.
Het catalogusnummer dat staat vermeld voor de leiding in de legenda staat voor de
winding van de leiding die moet worden gesneden en niet het nummer van het segment
zelf .
DPD reagensslangenwerk kan donker worden voor de geplande vervangingstijd, maar
dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
Tabel 8 geeft informatie over de luchtzuivering, kastafvoer, monsterafvoer en
specificaties en locaties voor monsters. Raadpleeg Afbeelding 21.
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Afbeelding 21 Loodgietersschema
Tabel 7 Vervanging slanglengten voor Afbeelding 21
Item

Beschrijving

Lengte (hvld)

Van...

Tot...

Itemnummer

1

1/8" ID, 1/4" OD

4.5 inches (1)

Pompromp uit

Kleurmeter

4329300

2

0.063" ID, 0.193" OD

7,0 inches (2)

Pump Body Out

Y-Fitting

4425300

3

1/16" ID, 3/32" OD

2.0 inches (4)

Pump Body In

Pump Body Out

4271700

4

0,062 ID, 0,125" OD

6.0 inches (2)

Reagensflesdop

Pump Body In

4207600

5

0,062" ID, 0,125" OD

6.0 inches (2)

Reagensflesdop

Reagent Vent Fitting

4207600

6

1/32" ID, 3/32" OD

7,0 inches (2)

Reagent Bottle Bottom

Reagent Bottle Cap

4552400

7

1/8" ID, 1/4" OD

7,0 inches (1)

Sample Bypass Tee

Pump Body In

4329300

8

1/8" ID, 1/4" OD

1.5 inches

Sample Bypass Tee

Sample Inlet Fitting

4329300

9

1/4" OD x 0.04 W, Black

varies (1)

Sample Conditioning Out

Case Fitting

3061600

10

1/2" ID

varies (1)

Instrument Drain

Customer Drain

(not supplied)

11

1/32" ID, 3/32" OD

3 inches

Sample Bypass Tee

Drain fitting

4425300

12

1/32" ID, 3/32" OD

1.0 inch (1)

Y-Fitting

Colorimeter

4425300

13

0,500” ID, 11/16” OD

12 inches

Colorimeter

Afvoerkoppeling

5410800
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Tabel 8 Afvoer, luchtzuivering, sample-in en behuizinglocaties

6.2
6.2.1

A

Luchtzuivering, 0,01 CFM bij 20 PSIG max, ¼ in. O.D. buis

B

Kastafvoer, ½ in. I.D. buis

C

Monsterafvoer, ½ in. I.D. buis

D

Monster in, 5 PSIG max ¼ in. O.D. buis

E

Behuizing

Niet gepland onderhoud
Zekering vervangen
De T, 2,5A, 250V-zekering die is gebruikt in het apparaat wordt gebruikt voor zowel 115V
en 230V werking.
GEVAAR
Gevaar van elektrocutie. Schakel de stroom van het instrument uit wanneer u een
zekering verwijdert of aanbrengt.
GEVAAR
Brandgevaar. Voor aanhoudende bescherming tegen brandgevaar, dient u de
zekering altijd door een zekering van hetzelfde type en dezelfde classificering te
vervangen.
Procedure voor het vervangen van de zekering:
1. Zorg dat er geen stroom op het apparaat staat:de stroomschakelaar van het apparaat
verwijdert geen stroom van de zekering. Stroom moet extern worden afgesloten om
de stroom van de zekeringen te verwijderen.
2. Verwijder de afnemertoegangskap.
3. Zoek de zekeringhouders (in de buurt van de aansluitingsstrip in het
afnemerbedradingscompartiment). Raadpleeg Afbeelding 13 op pagina 25.
4. Verwijder de twee zekeringen (F1 en F2) en vervang ze met twee nieuwe zekeringen
met dezelfde specificaties (T, 2.5A, 250V). Raadpleeg Onderdelen en accessoires op
pagina 57.
5. Installeer de afnemertoegangskap opnieuw en herstel de stroomtoevoer.

6.2.2 Reinig de apparaatbehuizing
Gebruik een zachte doek en een mild reinigingsmiddel om de buitenkant van de
behuizing schoon te vegen terwijl u ervoor zorgt dat de behuizing goed vergrendeld is.
Laat geen vocht in de behuizing komen .

6.2.3 Reinigen van de kleurmeter
De kleurmetermeetcel kan afzetting verzamelen of een afzettingsgroei aan de
binnenwanden ontwikkelen. Het wordt aanbevolen dit maandelijks te reinigen met een
zuuroplossing en een wattenstaafje. Afhankelijk van de monstercondities kan het nodig
zijn om de cel vaker te reinigen.
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. De chemicaliën die bij deze procedure
worden gebruikt, kunnen gevaarlijk zijn als ze onjuist worden behandeld of per
ongeluk verkeerd worden gebruikt. Lees alle waarschuwingen op het
reagensetiket. Een veiligheidsbril is altijd aanbevolen indien contact met
chemicalieën mogelijk is.
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Procedure voor het reinigen van de kleurmetercel:
1. Druk op de toets MENU en druk op de PIJL-toets naar beneden totdat het menu
ONDERH verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de PIJL-toets naar beneden om naar de optie REINIGEN te gaan. Druk op
ENTER.
3. Raadpleeg Afbeelding 22 en zoek de kleurmeter.
4. Verwijder de rubberen stop aan de bovenkant van de kleurmetermodule.
5. Verwijder de magnetische roerbalk met gebruik van een gebogen stalen paperclip als
een herstelmiddel. Raadpleeg Afbeelding 22.
6. Wacht tot REINIGEN knippert op de statusregel van het scherm, vul daarna de
kleurmeter met 19,2 N Zwavelzuur standaardoplossing (203832).
Opmerking: Een lagere normaliteit zwavelzuur is NIET voldoende om de kleurmeter mee te
reinigen.

7. Laat het zwavelzuur 15 minuten in de kleurmeter staan.
8. Plaats een houten of papieren wattenstaafje* in de opening en beweeg het op en
neer met een zacht schrobbende beweging, zodat u de binnenste oppervlakken van
de kleurmetercel reinigt. Reinig de roerstaaf met het wattenstaafje (Afbeelding 23).
9. Plaats de roerstaaf.
10. Vervang de rubberen stop aan de bovenkant van de kleurmetermodule en zorg dat
de kap op de zichtpoort van de kleurmeter zit.
11. Druk op de toets EXIT om onmiddellijk terug te keren naar de normale werking; het
apparaat keert automatisch terug naar de normale werking na 60 minuten.

*Gebruik

geen kunststof wattenstaafje om de kleurmeter met zwavelzuur te reinigen, omdat het zuur de kunststof zal oplossen.
Het zuur zal de kunststof oplossen.
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Afbeelding 22 Verwijderen van de roerstaaf
1

Verwijder de stop van het gat aan de bovenkant van de
kleurmeter.

2

Plaats voorzichtig een rechtgemaakte paperclip in het
gat aan de bovenkant van de kleurmeter en trek
voorzichtig de roerstaaf eruit.
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Afbeelding 23 Het reinigen van de kleurmeter
1

Verwijder de stop van het gat aan de bovenkant van de
kleurmeter.

2

Veeg de binnenkant van de kleurmeter voorzichtig met
een wattenstaafje.

3

Kleurmetermodule

6.2.4 Vervang het monsterconditioneringsfilter
Het filter plaatsen in de behuizing:
1. Isoleer het filter door de kleppen aan beide kanten op UIT te draaien.
2. Schroef de bovenkant van de filterbehuizing los. Raadpleeg Afbeelding 7 op pagina
18.
3. Plaats het filterelement en druk tot het op zijn plaats blijft zitten.
4. Plaats de bovenkant van de filterbehuizing terug.

6.2.5 Reinigen van gemorst reagens
Veeg gemorst reagens op met een schone, wegwerpdoek en gooi deze weg volgens de
van toepassing zijnde federale, staats- en plaatselijke regelgeving.
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Paragraaf 7 Problemen oplossen
In het geval dat een apparaat niet goed functioneert kan de volgende gids voor
Problemen Oplossen worden gebruikt om het probleem te isoleren. Neem contact op met
het dichtstbijzijnde Servicecentrum voor hulp of instructies ten aanzien van de verzending
als het apparaat moet worden teruggestuurd.

7.1 Gids Problemen Oplossen
Tabel 9 geeft probleemoplosinformatie voor het apparaat. Na het bepalen van het
symptoom en de mogelijke oorzaak dient u corrigerende actiestappen te nemen in de
opgegegeven volgorde.
Tabel 9 Gids Problemen Oplossen
Symptoom

Mogelijke oorzaak

Corrigerende handeling

Scherm licht niet op en de
pompmotor werkt niet

Geen stroom

Controleer de stand van de stroomschakelaar, de
zekeringen en de stroomsnoerverbindingen.

Scherm licht niet op en de
pompmotor werkt.

Probleem met stroomvoorziening

Vervang de hoofdprintplaat.

Bijna geen stroom

Controleer of het voltage valt binnen de technische
specificaties.

Onjuist instelling van de
voltageselectorschakelaar

Controleer de stand van de
voltageselectorschakelaar.

Motorkabel niet aangesloten op de
printplaat

Controleer de motorkabelverbinding.

Defecte motor

Vervang motor.

Geen roerstaaf

Plaats roerstaaf in kleurmeter

Drukplaat duimschroeven zitten niet
goed vast.

Draai de schroeven vast.

Het monster stroomt niet in het
apparaat.

Controleer de monsterconditionering en de andere
monsteraanvoerleidingen.

Meer dan één roerstaaf

Verwijder de stop uit de bovenkant van de
kleurmeter en gebruik een zaklamp om de
binnenkant van de cel te verlichten. Kijk in de
kleurmeter om te bepalen of er zich meer dan één
roerstaaf bevindt. Verwijder overtollige roerstaven.

Monster stroomt uit de
kleurmeter

Afvoerleiding verstopt op
luchtblokkering in de afvoerleiding

Reinig de afvoerleiding en/of schakel de
luchtblokkering uit het afvoersanitair .

Overmatig vocht
condenseert de kleurmeter

Temperatuurdifferentieel tussen
monster en analyzeromgeving is te
groot.

Als het praktisch is dient u de monstertemperatuur te
laten opwarmen tot kamertemperatuur voordat het
de analyzer binnenkomt.

Lage waarde

Verstopt leidingwerk

Vervang de buizen.

Scherm licht op en de
pompmotor werkt niet.

Nulwaarde
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7.2 Systeemalarmen
Een alarmbericht wordt weergegeven en het apparaat stopt met normaal functioneren als
een systeemalarm is geactiveerd. Herstel het alarm om een normale werking te
hervatten.
Tabel 10 Systeemalarmen
Alarm

Wat het alarm aangeeft

EE FOUT

Kan niet naar de EE ROM
schrijven

A2D Fout

De referentiemeting is minder dan
0 A/D tellingen.
Geeft aan dat de kleurmeting een
nulwaarde meet bij de
lichtdoorvoersnelheid. Het is dus
goed mogeliijk dat de
fotodetector/ analoog naar
digitale omzetter defect is.

LED Fout

De fotodetector van de
kleurmeter krijgt een extreem
lage waarde aan licht als
referentiewaarde (minder dan
100 A/D tellingen).

Alarmscherm en
apparaatindicatie

EE FOUT

A/D FOUT - EXIT VOOR
HERSTARTEN

Alarm LED is verlicht

LED FOUT - EXIT VOOR
HERSTARTEN

Alarm LED is verlicht

Resolutie
Druk op de toets EXIT om het apparaat te
herstarten. Als het probleem weer optreedt kan
het nodig zijn dat de hoofdprintplaat wordt
vervangen.
Neem contact op met HACH LANGE service.
Druk op de toets EXIT om het apparaat te
herstarten. Indien het probleem aanhoudt is er
een probleem met de kleurmeter. De connector
tussen het apparaat en de kleurmeter maakt
mogelijk geen goede verbinding. Verwijder de
kleurmeter, controleer de connectorpennen en
maak ze recht indien dit nodig is. Installeer de
kleurmeter opnieuw. Indien het probleem blijft
bestaan dient u de kleurmeter te vervangen.
Druk op de toets EXIT om het apparaat te
herstarten. Indien het probleem zich opnieuw
voordoet moet u de monstercel reinigen.
Indien het probleem nog niet is opgelost, verwijder
dan de stop uit de monsterzichtpoort van de
kleurmeter. U zou een wit licht moeten zien. (U
dient een aantal minuten te wachten voordat het
apparaat aangaat voordat u het licht ziet.) Het blijft
daarna continue branden. Als het licht niet
aangaat en de kleurmeter net is verwijderd en
teruggeplaats, dan maakt de connector van de
kleurmeter geen goede verbinding. Verwijder de
kleurmeter en controleer de verbindingspennen.
Als de pennen zijn gebogen, dient u ze recht te
maken en de kleurmeter opnieuw te plaatsen.
Indien het probleem blijft bestaan dient u de
kleurmeter te vervangen.
Neem contact op met HACH LANGE service.
Druk op de toets EXIT om het apparaat te
herstarten. Indien het probleem blijft bestaan
dient u het volgende te controleren. Als de motor
niet aangaat als het apparaat wordt aangezet,
dient u het volgende te proberen:
1 Controleer of de stekker van de motor is
aangesloten op hoofdcircuit.

Geeft aan de
Motorstori
motorbehuizingpositievlag van de
ng
pomp niet is gedetecteerd.
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MOTOR FOUT - EXIT
VOOR HERSTARTEN

Alarm LED is verlicht

2

Vervang de motor.

3

Vervang de hoofdprintplaat.

Als de motor niet aangaat en de koppeling van de
motor draait, dient u het volgende te proberen:
1 Controleer of de optische schakelaar juist is
ingestoken in het hoofdcircuit en dat de
schakelaar juist is geplaatst in het chassis.
2

Vervang de optische schakelaar.

3

Vervang de hoofdprintplaat.
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Tabel 10 Systeemalarmen
Alarm

SCR Fout

Alarmscherm en
apparaatindicatie

Wat het alarm aangeeft
De Cyclusmotor gaat niet uit op
de juiste tijd, wat resulteert in een
erg kort totale cyclustijd.

Resolutie

SCR FOUT - EXIT VOOR
HERSTARTEN

Alarm LED is verlicht

Druk op de toets EXIT om het apparaat te
herstarten. Indien het probleem aanhoudt dient u
de hoofdprintplaat te vervangen.

7.3 Systeemwaarschuwingen
Roep actieve waarschuwingen op met de functie WAARSCHUWINGEN OPROEP in het
alarmmenu. Om de waarschuwingen te wissen, gebruikt u de functie WAARSCHUWINGEN
OPROEP in het alarmmenu.
Tabel 11 Systeemwaarschuwingen
Waarschuwi
ng

Wat het alarm aangeeft

Alarmscherm en
apparaatindicatie

Resolutie
Controleer de bedrading en de
circuitonderbrekers die stroom
leveren aan de CL17.

POWER
(Aan/Uit)

Geen stroom. In standaard conditie is deze
waarschuwing uitgeschakeld.

POWER (AAN/UIT)

Laag signaal

De referentiemeting is minder dan 2000 A/D
tellingen.

LAAGSIG

Reinig de monstercel
Vervang de monstercel

Marginale
stijlheid

Een kalibratie resulteerde in een
stijlheidcorrectiefactor groter dan 1,1 of
minder dan 0,9. De kalibratie ijkmaat en de
waarde die de bediener wil invoeren, komen
niet overeen. Test de kalibratie ijkmaat
opnieuw en voer een nieuwe kalibratie uit op
de CL17.

MARG G

Stel KAL ijkmaten in.
Verifieer de ijkmaatwaarde.
Kalibreer het instrument opnieuw.

Marginaal
nul

Een kalibratie resulteerde in een
offsetcorrectiefactor groter dan 0,2 of minder
dan 0,5.

MARG N

Stel KAL ijkmaten in.
Verifieer de nulwaarde.
Kalibreer het instrument opnieuw.

Marginale
Offset

Een hoge offset telling is gemeten met de
LED in de uitstand. Normaal gesproken
veroorzaakt door lichtlekkages.

MARG 0

Verifieer dat de eindoppenvan de
kleurmeter stevig zijn
vastgeschroefd.
Controleer op lichtlekkages.
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Paragraaf 8 Onderdelen en accessoires
Beschrijving
Printplaatmodule, hoofd

Hoeveelheid

Itemnummer

elk

5440400

Kleurmetermodule

elk

6867000

Kleurmeterstop

elk

6868500

Connector voor Alarm of Recorder

elk

4458200

Nok/Koppelingmodule

elk

5445200

Volgblok, reagens

elk

4274100

Volgblok, monster

elk

4274200

Zekering, (T, 2.5 A, 250V) UL/CSA/CE geaccepteerd, 2 nodig

elk

4952600

Installatiekit

elk

5516400

Onderhoudskit

elk

5444300

Onderhoudskit, voorgemonteerd

elk

5444301

Motormodule

elk

5444600

Drukplaat

elk

5411800

Scherm, 40-mazig, vervanging voor monsterconditionering

elk

5418400

Roerstaaf, micro

elk

6865600

2

5410100

Stromingmeter met ¼-inch OD-leidingen

elk

4643600

Stroomsnoerkit met spanningsontheffer, 115 V, Noord Amerikaanse uitvoering

elk

5448800

Stroomsnoerkit met spanningsontheffer, 240 V, Europese uitvoering

elk

5448900

elk

2556900

Vrije chloor bufferoplossing

—

8867711

Vrije chloor indicatoroplossing

—

2314011

DPD indicatorpoeder

—

2297255

Reagenskit voor testen van totale chloor

elk

2557000

Totale chloor bufferoplossing

—

2263511

Totale chloor indicatoroplossing

—

2263411

DPD indicatorpoeder

—

2297255

pkg

5 of 100

Duimschroef voor het monteren van de drukplaat
Optionele accessoires

Reagentia
Reagenskit voor testen van vrije chloor
Bevat:

Bevat:

6” wattenstaafjes
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Paragraaf 9 Certificering
9.1 FCC DEEL 15, Klasse "A" Limieten
Testrapporten door Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Hardware Test Center (A2LA
# 0905-01) en gecertificeerd door HACH LANGE.
Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC Voorschriften. Het bedrijf van het toestel is
aan de twee volgende voorwaarden onderworpen:
(1)dit apparaat kan geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke
ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan
veroorzaken.
Veranderingen of wijzigingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door
de partij die voor de naleving verantwoordelijk is kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om de uitrusting te bedrijven in gedrang brengen.
Deze uitrusting is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal toestel Klasse
A, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Voorschriften. Deze bepalingen zijn
vastgelegd om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen wanneer
de uitrusting in een commerciële omgeving bedreven wordt. Deze uitrusting genereert,
gebruikt, en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet in
overeenstemming met de bedrijfshandleiding geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke
storingen aan radiocommunicaties veroorzaken. Het bedrijf van deze uitrusting in een
woonzone zal waarschijnlijk schadelijke storingen veroorzaken. In dat geval moet de
gebruiker de storing op eigen kosten verhelpen. De volgende technieken om
storingsproblemen te verminderen worden eenvoudig toegepast.
1. Ontkoppel de CL17 chlooranalyzer van de stroombron om te verifiëren of het wel of
niet de bron is van de storing.
2. Indien de CL17 chlooranalyzer is aangesloten op hetzelfde stopcontact als het
apparaat waarmee het stoort, probeer dan een ander stopcontact.
3. Verplaats de CL17 chlooranalyzer weg van het apparaat dat de storing ontvangt.
4. Repositioneer de ontvangstantenne voor het apparaat dat de storing ontvangt.
5. Probeer verschillende combinaties van de hierbovengenoemde suggesties.
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Appendix A Netwerk Interfacekaart
De CL17 analyzer kan worden gekocht met een Netwerk Interfacekaart. Hierdoor kan de
analyzer worden aangesloten via de AquaTrend® software op een master AquaTrend
Interface, een seriële invoer/uitvoermodule (SIO), een signaaluitvoermodule (SOM) met
twee relais en mA-uitgang, en twee MOD I/O's. Externe AquaTrends en digitale
Displaymodules worden niet ondersteund. Raadpleeg de AquaTrend interface
instructiehandleiding voor de volledige gegevens over het configureren van het HACH
LANGE netwerk.
1. Leid een HACH LANGE-goedgekeurde netwerkkabel naar de CL17 analyzer. Leid de
netwerkkabel door het middelste bedradingstoegangsgat in de CL17 behuizing. (Dit
gat wordt ook gebruikt voor het leiden van de Recorder uitvoerbedrading). Gebruik
de juiste hardware om de NEMA 4X and IP66 klassen te behouden.
2. Verwijder de einden van de netwerkkabel. Trek de isolatie van elk draad ¼-inch
terug, zoals wordt getoond in Afbeelding 24.
3. Breng alle draadeinden in de 3-pinsconnector door middel van de informatie in Tabel
12. Zorg dat de draadisolatie goed tegen de connector is geplaatst. Geen van de
draden mag zijn blootgesteld.
4. Steek de afgesloten kabel in J1 op de Interfacekaart.
5. Bevestig het toegangspaneel weer aan de apparatuurbehuizing met de
twee schroeven.
6. Zet de CL17 analyzer weer onder stroom.

1
2

Afbeelding 24 Juiste draadvoorbereiding
Tabel 12
Positie

Signaal

Kleur van de draad

1

GND

Afscherming

2

NET_A

Wit

3

NET_B

Groen

A.1 Bevestigen van de analyzer op het netwrek via een AquaTrend interface
1. Maak netwerkverbindingen van de CL17 analyzer naar het AquaTrend Netwerk. Het
wordt aangeraden de verbindingen te maken bij de verdeeldoos. Zorg dat u de
draadafscherming verbindt.
2. Voeg de CL17 analyzer via de Master AquaTrend interface aan het netwerk toe:
a. Druk op de toets MENU en selecteer NETWORK MENU.
b. Selecteer APPARAAT TOEVOEGEN. Het AquaTrendscherm toont de
apparaatnaam en het versienummer.
c. Druk op ENTER als het scherm vraagt om APPARAAT TOEVOEGEN. Het
AquaTrendscherm geeft nu CL17 APPARAAT CONFIGUREREN WEER.
WACHTEN AUB.
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d. Nadat de sensor is toegevoegd aan het netwerk verschijnt een bericht met de
naam van de sensor. Druk op ENTERom de weergegeven sensornaam te
accepteren. Druk op de toets MENU om terug te keren naar het hoofdmenu.

A.2 De meting aan een kanaal toevoegen
De meting van de CL17 analyzer moeten worden verbonden met een kanaal op de
AquaTrend Interface zodat de meting wordt weergegeven op het AquaTrendscherm.
Verbind de meting als volgt met een kanaal:
3. Selecteer AQUATREND MENU en druk op de toets ENTER.
4. Selecteer DISPLAY SETUP en druk op ENTER.
5. Selecteer METING NAAR KANAAL en druk op ENTER.
6. Selecteer BEVESTIGEN en druk op ENTER.
7. Selecteer een beschikbaar kanaal op de AquaTrend en druk op ENTER.
8. Druk opnieuw op ENTER en selecteer BEVESTIG AAN CL17.
9. Druk op de toets MENU om terug te keren naar AquaTrend hoofdscherm. De waarde
wordt elke 2,5 weergegeven en geüpdate.

A.3 Alarmen en Waarschuwingen
Als er een alarm of waarschuwing optreedt bij de CL17 analyzer, dan zal het alarm of de
waarschuwing worden aangegeven bij de AquaTrend via de alarmaankondiger. Het
feitelijke alarm of de waarschuwing moet worden bekeken en opgelost bij de CL17
analyzer. De alarmen en recorderuitvoeringen van de CL17 analyzer kunnen ook worden
verbonden aan een signaaluitvoermodule. Raadpleeg de handleiding van de
signaaluitvoermodule.

A.4 Het loggen van gegevens via de seriële invoer/uitvoermodule
De CL17 analyzer stuurt de chloorwaarde (in ppm) naar een SIO op het netwerk als deze
aanwezig is. De onderhoudsdiagnostiek gegevens moeten worden uitgeschakeld voordat
gegevens naar de SIO kunnen worden verstuurt:
1. Druk op de toets MENU en daarna op de pijltoets OMLAAG totdat SETUP wordt
weergegeven.
2. Druk op ENTER.
3. Druk op ENTER wanneer DIAG UITVOER wordt weergegeven.
4. Gebruik de pijltoets OMLAAG om te selectie te wisselen tussen AAN en UIT en druk
dan op ENTER om de weergegeven optie te selecteren. Druk op de toets EXIT om
terug te keren naar het meetscherm.
De indeling van de gegevens wordt hieronder in een tekening laten zien, waarbij n het
SIO-kanaal nummer is voor de CL17. (Het kanaalnummer (1-8) is toegewezen,
gebaseerd op de volgorde waarin de apparaten zijn toegevoegd aan het netwerk.)
Raadpleeg de AquaTrend Interfacehandleiding voor informatie over het bepalen van het
kanaalnummer.
Opmerking: In de volgende commando's staat n voor het kanaal nummer.

[n]3.00,<CR><LF><3,00>
Aanvullende diagnostiek reeksen zijn aanwezig als onderhoudsdiagnostiek wordt
ingeschakeld. Deze diagnostiek is alleen voor onderhoudspersoneel.
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A.5 Handmatig gegevens polsen
Opmerking: Raadpleeg de Signaal Invoer/Uitvoer (SIO) handleiding voor aanvullende informatie
over het communiceren met de SIO.

Gegevens worden normaal gesproken elke 2,5 minuut verstuurd (gepolst). De
automatische polsfunctie kan niet worden aangepast, maar het systeem kan handmatig
als volgt gepolst worden:
Voer het volgende in om de handmatige polsmodus in te schakelen: nRMR1
Voer het volgende in om de laatste waarde te ontvangen: nRMR?
Voer het volgende in om terug te keren naar de automatische polsmodus: nRMR0

A.6 De Signaal uitvoermodule gebruiken
Raadpleeg de handleiding van de signaaluitvoer (Cat. Nr. 5125018) om maximaal twee
relais en een 4–20 mA uitvoer te configureren. De relais en de recorder uitvoer spiegelen
intern de uitvoeren van de relais en recorder ten opzichte van de CL17.

A.7 Het loggen van gegevens via de MOD I/O-module
Metingen en alarmgegevens van de CL17 analyzer kunnen worden geconverteerd naar
een Modbus®*-protocol met gebruik van een HACH LANGE MOD I/O Module. De
gegevens kunnen dan worden gepolst via een Modbus Master Apparaat (PLC/DCS)
waaronder de HACH LANGE OPC server/OPC data logger. Raadpleeg de MOD
I/O-module handleiding voor aanvullende informatie.
De CL17 analyzer heeft de volgende set-upinformatie voor de MOD I/O module:

*Modbus

Aantal metingen met een heel getal

1

Aantal zweefpunt metingen

1

Aantal alarmen

2

Sensor ID

8

is een geregistreerd handelsmerk van Modicon Corporation.
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