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Раздел 1

Спецификации
Спецификациите подлежат на промяна без уведомяване.

Общо
Дисплей

LCD, 3½-цифрово показание на измерването и шестсимволен
цифрено-буквен текстови ред с превъртане.

Корпус

С IP62 оценка с уплътнена врата с резе

Описание на инструмента

34,3 cm (Ш) x 41,9 cm (В) x 19,1 (Д) (13,5 x 16,5 x 7,5 in.)

Монтиране

Стенен монтаж

Тегло на инструмента при доставка

7.3 kg (16 lb)

Гаранция

Hach Company дава гаранция за продуктите си на първоначалния купувач
срещу всякакви дефекти поради неизправни материали или неточна
изработка за период от една година от датата на доставка, освен ако е
предвидено друго в ръководството на продукта.

Сертифициране

CE одобрено. Вписано в стандартите за безопасност на UL и CSA от страна
на ЕTL.

Изисквания за пробата
Дебит на пробата за кондициониране
на пробата

200 до 500 mL/min

Входно налягане към инструмента

1 до 5 psig; 1,5 psig е оптималната стойност. Налягане на 5 psig може да
причини неизправност в тръбопровода на пробата, освен ако не се
използва кондициониране на пробата.

Входно налягане за кондициониране
на пробата

1,5 до 75 psig (с нивелиране на тръбата за пробата с долната част на
инструмента — Виж Фигура 7 на страница 19.)

Температурен диапазон за пробата

5 до 40 °C (41 до 104 °F)

Монтиране на входящия отвор към
инструмента

OD полиетиелнов тръбопровод от ¼ инч с фитинг за бързо-изключване

Фитинг за дренаж

Зъбец за маркуч ½ инч

Кондициониране на проба

Използвайте предоставеното кондициониране на пробата

Изисквания за реактив/стандарт
Максимална употреба на реактива

Половин литър месечно (за всеки от двата реактива)

Съдове за реактиви

(2) бутилки от ½ литър от полиетиелен с висока плътност

Предпазна обвивка на реактивите

Бутилките с реактиви са поставени в корпуса на уреда за анализ и се
вентилират външно.

Електрически
Изисквания към захранването

100 – 115/230 VAC (има превключвател за избор във вътрешността на
инструмента); 90 VA, 50/60 Hz, 2,5 Amp предпазител

Връзка за захранване

Връзката се осъществява чрез трикабелен блок с изводи през изолационен
канал от ½ инч в кутията. Диапазон на проводниците: 18 AWG.

Категория на инсталацията

II

Степен на замърсяване

2

Клас на защита

I

Изходи за релетата на аларми

Две SPDT релета без захранване с номинална стойност на
съпротивлението 5 A, максимално 240 V променлив ток. Могат да
функционират като аларми със зададени точки за пробата (висока или
ниска) или като индикатор за системно предупреждение или системна
аларма. Използвайте или високо напрежение (над 30 V RMS и 42,2 V PEAK
или 60 V прав ток), или ниско напрежение (под 30 V RMS и 42,2 V PEAK или
60 V прав ток). Да не се използва комбинация от високо и ниско
напрежение.
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Свързване на алармите

Връзката се осъществява чрез сменяем щепсел с три проводника през
изолационен канал от ½ инча в кутията. Диапазон на проводниците: 12–18
AWG.

Изход на записващото устройство

Един изолиран изход на записващото устройство, 4 – 20 mA (може да се
регулира до 0 – 20 mA). Препоръчително входно съпротивление 3,6 до 500
ома

Връзки на изхода на записващото
устройство

Връзката се осъществява чрез сменяем щепсел с три проводника през
изолационен канал от ½ инча в кутията. Диапазон на проводниците: 12–22
AWG.

Оптични характеристики
Светлинен източник

Светодиод клас 1 с пикова дължина на вълната от 520 nm; 50 000 часа
прогнозен минимален живот

Производителност
Работен диапазон

0 – 5 mg/L свободен или остатъчен хлор

Точност

±5% or ±0.04 ppm (важи по-високата стойност)

Прецизност

±5% or ±0,01 ppm (важи по-високата стойност)

Количествено ограничение

0.09 ppm

Време на цикъла

2.5 минути

Граница на отчитане

0.03 ppm

Калибриране

Използва стандартна крива на калибрирането

Превключвател на захранването

Изисква се достъпен от потребителя превключвател на захранването

Записващо устройство

Едно 4 - 20 mA/0 – 20 mA

Изходи за релетата на аларми

Две SPDT релета, с входно съпротивление от 5 A при 240 V променлив ток.
Могат да функционират като аларми със зададени точки за пробата
(висока или ниска) или като индикатор за системно предупреждение или
системна аларма.

Допълнителни външни изводи

Hach AquaTrend® мрежови интерфейс

Околна среда
Температурен диапазон за съхранение

-40 до 60 °C (-40 до 140 °F)

Температурен диапазон за работа

5 до 40 °C (41 до 104 °F)

Влажност

90% при 40 °C (90% при 104 °F)

Прочистване на въздух (по желание)

0,1 CFM въздух с качество за инструмента при 20 psig максимално, ¼-инчов
OD тръбопровод

Надморска височина

2000 m (6561 ft)

4

Раздел 2

Обща информация
Информацията в това ръководство е внимателно проверена и се счита за точна.
Въпреки това производителят не поема отговорност за никакви неточности, които то
може да съдържа. При никакви обстоятелства производителят няма да носи
отговорност за преки, косвени, специални, странични или последващи щети, които
са резултат от дефект или пропуск в това ръководство, дори ако е предупреден за
възможността за такива щети. В интерес на непрекъснатото развитие на продукта
производителят си запазва правото по всяко време да прави подобрения в това
ръководство и описаните в него продукти, без предизвестие или поемане на
задължение.
Коригираните издания можете да намерите на уебсайта на производителя.

2.1 Информация за безопасността
Моля, внимателно прочетете ръководството преди разопаковане, инсталиране и
експлоатация на оборудването. Обърнете внимание на всички предупреждения за
опасност, предупреждение и внимание. Пренебрегването им може да доведе до
сериозни наранявания на оператора или повреда на оборудването.
(Уверете се, че защитата, осигурена от това оборудване, не е занижена, не го
използвайте и не го монтирайте по начин, различен от определения в това
ръководство.

2.1.1 Използване на информация за опасностите
ОПАСНОСТ
Показва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация,
която ако не бъде избегната, ще предизвика смъртоносно или сериозно
нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация,
която ако не бъде избегната, може да предизвика смъртоносно или
сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или
средни наранявания.
Забележка: Показва ситуация, която не е свързана с нараняване.
Важна на забележка: Показва ситуация, която ако не бъде избегната, може да
предизвика повреда на инструмента. Информация, която изисква специално
изтъкване.
Забележка: Информация, която допълва точките в главния текст.
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2.1.2 Предупредителни надписи
Прочетете всички надписи и етикети, поставени на инструмента. Неспазването им
може да доведе до физическо нараняване или повреда на инструмента.
Електрическо оборудване, отбелязано с този символ, не трябва да бъде изхвърляно в европейските
публични системи за отпадъци след 12 август 2005. В съответствие с европейските местни и национални
разпоредби (Директива 2002/96/EО на ЕС), европейските потребители на електро оборудване трябва да
връщат старо или амортизирано оборудване на производителя за изхвърляне, без да се таксува
потребителят.
Забележка: За връщане за рециклиране, моля свържете се с производителя на оборудването или с
доставчика за указания как да върнете за правилно изхвърляне амортизирано оборудване, доставените
от производителя електрически аксесоари и всички допълнителни артикули.
Това е символът за предупреждение за безопасност. Спазвайте всички съобщения за безопасност, които
следват този символ, за да се избегне потенциално нараняване. Ако е върху инструмента, вижте
ръководството за потребителя или информацията за безопасност.
Този символ указва необходимостта от носене на защитни очила.

2.2 Обща информация за продукта
2.2.1 Описание на инструмента
ОПАСНОСТ
Химически или биологични рискове. Ако този инструмент се използва за
следене на процес на обработка и / или система за химическо захранване, за
която има регулаторни ограничения и изисквания за мониторинг, свързани
с общественото здраве, обществената безопасност, производство на
храна или напитки или преработка, отговорност на потребителя на този
инструмент е да познава и спазва приложимата нормативна уредба и да
разполага с достатъчно и подходящи механизми за съответствие с
приложимите разпоредби в случай на неизправност на инструмента.
Уредът за определяне на хлор CL17 на Hach (Фигура 1) представлява управляван
от микропроцесор уред за анализ на процеси, предназначен за непрекъснато
наблюдение на съдържанието на хлор в поток от проба. Може да се наблюдава или
свободния, или общия хлор в диапазон от 0 до 5 mg/L. Използваните буферен и
индикаторен разтвори определят дали да се използва анализ на свободния или на
общия хлор.
ВНИМАНИЕ
Опасност от възникване на пожар. Този уред за анализ е предназначен да се
използва за водни проби.
Корпусът на уреда за определяне на хлор CL17 е с екологична оценка IP62 според
IEC 529. Корпусът е прахо- и водоустойчив, но не е предназначен за употреба на
открито.
Инструментът използва DPD колиметричен метод, включващ
N,N-диетил-p-фенилендиамин (DPD) индикатор и буфер. Индикаторът и буферът се
въвеждат в пробата, като водят до образуването на червено оцветяване с
наситеност, пропорционална на хлорната концентрация. Хлорната концентрация,
измерена фотометрично, се показва на предния панел като трицифрено LCD
показания в mg/L Cl2.
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Налице е изходен сигнал за записващо устройство (4-20 mA). Минималните и
максималните стойности на диапазона на записващото устройство в mg/L Cl2 се
програмират от оператора чрез клавиатурата на уреда за анализ.
Програмируемите алармени схеми осигуряват изключване чрез релета както при
нормално отворено, така и при нормално затворено положение, за две избираеми
зададени точки за нивото на хлора. Зададените точки могат да се програмират от
оператора на произволно място в рамките на целия диапазон. Функциите за
системно предупреждение и системна аларма предоставят автоматична
диагностика за самотестване, която открива редица възможни неизправности и
осигурява изключване на алармените релета, указващо необходимост от внимание
от страна на оператора.
Уредът за анализ CL17 може да се закупи с карта за мрежови интерфейс на Hach,
която му позволява да показва показанията си на дисплей на AquaTrend® или да
изпраща данни до компютър чрез сериен интерфейсен модул.
Индикаторният и буферният реактиви (всеки по 473 mL) се поставят в корпуса на
инструмента в оригиналните им фабрично напълнени бутилки. Реактивите се
пълнят отново веднъж месечно.
Инструментът е проектиран така, че електронните компоненти са изолирани от
хидравличните. Прозорците позволяват на оператора да наблюдава дисплейните
индикатори и доставянето на реактиви, без да отваря корпуса на инструмента.
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Фигура 1 Уред за определяне на хлор

2.2.2 Метод на анализ
Наличният свободен хлор (хирдохлорна киселина и хидрохлоридни йони) окислява
DPD индикаторния реактив на pH ниво между 6,3 и 6,6 и образува съединение с
пурпурен цвят. Наситеността или яркостта на произлезлия в резултат на това цвят е
пропорционална на концентрацията на хлор в пробата. Буферният разтвор,
специфичен за свободния хлор, поддържа правилното ниво на pH.
Наличният общ хлор (наличният свободен хлор плюс съчетаните хлорамини)
се определя чрез добавяне на калиев йодид към реакцията. Хлорамините в пробата
окисляват йодида до йодин, който заедно с наличния свободен хлор окислява DPD
индикатора и образува съединение с пурпурен цвят с ниво на pH от 5,1.
Друг буферен разтвор, съдържащ калиев йодид, поддържа нивото на pH на
реакцията. След завършването на химичната реакция оптичното поглъщане при
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510 nm се сравнява с поглъщането, измерено през пробата преди добавянето на
реактивите. Концентрацията на хлор се изчислява от разликата в поглъщането.
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2.2.3 Теоретични пояснения за работата
Уредът за анализ е проектиран да извлича и анализира част от пробата на всеки
2,5 минути. Частта от пробата се извлича в колориметричната измервателна
камера, където се измерва поглъщането на контролната проба. Измерването на
поглъщането на контролната проба позволява компенсиране за евентуална
мътност или естествен цвят в пробата и осигурява автоматична нулева референтна
точка. Реактивите се добавят в тази точка, за да се оформи пурпурния цвят, който
се измерва и се сравнява с еталона.
Модул на линейна перисталтична помпа/вентил управлява потока на входящата
проба и впръсква измерени количества буферен и индикаторен разтвор в цикъл от
2,5 минути. Модулът на помпата/вентила използва задвижван с двигател ексцентрик
за задействането на защипващи блокове, които притискат специален дебелостенен
тръбопровод към фиксирана пластина. Цикълът действа по следния начин:
1. Входната линия на пробата се отваря, като позволява през тръбопровода на
пробата да се влее проба под налягане, която стига до колориметрична камера,
където се извършва измерването.
2. Входната линия на пробата се затваря, като в камерата остава прясна проба.
Количеството в камерата се контролира чрез преливник.
3. Със затварянето на входната линия на пробата се отварят линиите на
реактивите, през които буферният и индикаторният разтвори напълват
тръбопровода в модула на помпата/вентила.
4. Извършва се измерване на необработената проба, за да се определи средно
еталонно измерване преди добавянето на реактивите.
5. Изходният блок на реактивите се отваря, като позволява смесването на буфера
и индикатора, които се вливат в колориметричната камера и смесват с пробата.
6. След кратък период от време за образуването на цвета се извършва измерване
на обработената проба, за да се определи концентрацията на хлора.
Този цикъл се повтаря на всеки 2,5 минути.
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ОПАСНОСТ
Опасност от електрически удар и пожар. Задачите, описани в този раздел
на ръководството, трябва да се извършват само от квалифициран
персонал.
ПРедупреждение
Опасност от токов удар. Монтирайте мрежов прекъсвач 10 A за
захранващото напрежение. Обозначете мрежовия прекъсвач със стикер
като локален изключвател за това оборудване.

3.1 Разопаковайте инструмента
Извадете уреда за анализ от картонената кутия и го проверете за повреди.
Проверете дали инсталационният комплект, кат. № 5516402, и комплектът за
поддръжка, кат. № 5444300, са включени заедно с реактивите.
Ако има липсващи или повредени компоненти, свържете се с производителя или
дистрибутора (извън САЩ).

3.2

Съображения за околната среда на инструмента
Корпусът на инструмента е проектиран за обща вътрешна инсталация с почти
постоянна околна температура между 5° и 40 °C (18° до 104 °F). Оценката за околна
среда на корпуса е IP62 при затворена и заключена врата. Не монтирайте
инструмента под пряка слънчева светлина; предпазвайте го от водни капки.

3.3 Монтиране на инструмента на стената
Кутията на инструмента е предвидена за монтиране на стена. Виж Фигура 2,
Фигура 3 и Фигура 4 за размери и друга информация за монтажа. При монтирането
използвайте винтове с размер ¼ инч (0,64 cm). Монтирайте инструмента възможно
най-близо до точката за вземане на проби, за да осигурите пълно прочистване на
линията за проби по време на всеки цикъл. Оставете достатъчно пространство
отстрани и от долната част на кутията на инструмента за водопроводни и
електрически връзки.
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Фигура 2 Размери на инструмента CL17 (1 от 3)
1

Бърза връзка за въздушно прочистване
.25 O.D. полиетиленов тръбопровод, (4743800)

4

Електрозахранване

2

Контактни връзки за реле/аларма

5

4 x ¼” препоръчителен монтажен болт

3

Мрежови и 4 - 20 mA връзки
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Фигура 3 Размери на инструмента CL17 (2 от 3)
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Фигура 4 Размери на инструмента CL17 (3 от 3)
1

Преливник, препоръчителен тръбопровод .50 I.D.

2

.50 I.D. дренажна тръба за проба

3.4

3

Бърза връзка за входен отвор на пробата .25 O.D.
Полиетиленов тръбопровод (4743800)

Водопроводни връзки
Забележка: Тръбата за източване на пробата съдържа отпадъци за анализ, които
включват както пробата, така и химически реактиви. При нормална употреба дренажът
на корпуса не произвежда отпадъци. Все пак може да бъде произведено известно
количество отпадъци в случай на разливи или течове. Въпреки че използваните химикали
са с ниска концентрация, най-добре е да се допитате до местните органи относно
подходящото изхвърляне на отпадъци от този продукт.

Входът за пробата и дренажните връзки са направени в долната част на
инструмента, като се използва фитинг за бърза връзка за OD тръба с размер ¼ инч
(0,64 cm). Вижте Фигура 5. Свържете O.D. полиетиленовия тръбопровод с размер ¼
инч (0,64 cm), като го натиснете към фитинга. При правилно закрепване на тръбата
ще се усетят две отчетливи "спирания". Ако тръбопроводът не е поставен правилно,
той ще се разхлаби от водното налягане. Дренажният фитинг на пробата е с
размер, подходящ за ID гъвкав тръбопровод с размер ½-инч (не е доставен).
ВНИМАНИЕ
Опасност от възникване на пожар. Този уред за анализ е предназначен
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единствено за водни проби.
Забележка: На дренажния отвор на корпуса с размер ½ инч трябва да има монтиран
тръбопровод с дължина поне 3 фута (91,44 cm), за да се гарантира, че уредът за анализ
ще остане прахоустойчив. Никога не запушвайте дренажния отвор. Дренажният отвор
трябва да остане отворен, за да се отстранява водата от пробата в случай на теч.
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Фигура 5 Водопроводни връзки (изглед отдолу)
1

Предна част на инструмента

3

Тръба за източване на пробата. Фитингът на
дренажа на инструмента е с размер, подходящ за ½
in. (1,27 cm) ID гъвкава тръба

2

Дренажен отвор на корпуса

4

Вход за проба. Фитинг за бърза връзка за ¼ in. (0,64
cm) O.D. тръбопровод

3.5 Монтиране на линията за проба
Избирането на добра показателна точка за вземане на проби е важно за
оптималното функциониране на инструмента. Анализираната проба трябва да е
показателна за състоянието на цялата система. Ще бъдат отчетени непостоянни
данни, ако пробата е извлечена от място, което е твърде близо до точки на
химически добавки към потока на процеса, ако смесването е неподходящо или ако
химическата реакция е незавършена.
Ако налягането на пробата в инструмента надвишава 5 psig при входа на уреда за
анализ, това може да доведе до преливане и повреда на инструмента, освен ако не
е инсталиран комплект за кондициониране на пробата.
Инсталирайте тапи на линията за проба отстрани или в центъра на по-големи тръби
за обработка, за да сведете до минимум вероятността от влизане на утайка от
дъното на тръбопровода или въздушни мехури от горната му част. Тапа, сочеща към
центъра на тръбата, е идеална. Вижте Фигура 6.
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Фигура 6 Място на линията за проба в потока на процеса
1

Лошо

4

Утайка (типична)

2

Лошо

5

Добро

3

Въздух (типичен)

6

Най-добро

3.6 Кондициониране на проба
Всички проби се "кондиционират" чрез основния комплект за кондициониране на
единична проба, доставен с всеки уред за анализ. Комплектът премахва големи
частици чрез сито с 40-отвора.
Сферичният вентил на линията на входа за необработени проби може да бъде
използван за контролиране на количеството поток през байпаса, който се доставя
до филтъра. За замърсена вода високото ниво на пропуснат поток ще го регулира
да поддържа цедката чиста за по-дълго време или ще го регулира на частично
отворено положение за продължителен байпас. Регулирайте сферичния вентил на
захранващата линия на инструмента, за да контролирате дебита на филтрираната
проба към инструмента.
Забележка: Поставянето на дренажния Т-образен конектор на повече от 2 фута (60,96
cm) над инструмента може да доведе до прекомерно налягане, което може да причини
течове.

Поставете централната линия на дренажния Т-образен конектор за байпас на два
фута (60,96 cm) над инструмента. Направете справка с Фигура 7. Ако е правилно
монтирана, конструкцията на вакуумен прекъсвач на дренажния Т-образен конектор
за байпаса предотвратява негативното налягане на пробата и установява
необходимото положително налягане на пробата за нейното протичане през уреда
за анализ.

3.6.1 Монтиране на комплекта за кондициониране на проба
За да монтирате съставните части, вижте пълната диаграма на системата в
Фигура 7 и съветите в Таблица 3.
•

Запечатайте всички обработени фитинги с два слоя лента PTFE (доставена).

•

При инсталирането на тръбата във фитинга за вкарване трябва да се усетят две
спирания. Първото е, когато тръбопроводът премине през устройството за
захващане, а второто е, когато тръбопроводът достигне дъното на фитинга.
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Уверете се, че сте натиснали тръбопроводът докрай, за да предотвратите
течове.
Забележка: За да захванете по-добре тръбопроводът, използвайте гумени ръкавици или
друг материал, с който да захванете и да натиснете силно тръбопровода към фитинга.
Трябва да се усетят две спирания. В противен случай тръбата няма да бъде изцяло
вкарана и ще има теч.

•

Изрежете използваната тръба във фитингите за вкарване с остър нож, така че
краищата да са заоблени, чисто изрязани и без ръбове.

•

Фитингите за вкарване са предназначени за използване с мек, OD пластмасов
тръбопровод с размер ¼ инч (0,64 см), включен в комплекта. Препоръчителен е
тръбен материал, като PTFE или HDPE. Фитингът за вкарване няма да захване
силно тръбопровод от твърда пластмаса или метал и той ще се изплъзне.

3.6.2 Използване на комплекта за кондициониране на проба
Монтирайте регулатора за предна височина (вертикална тръба) и филтъра, както е
показано във Фигура 7. Уверете се, че налягането на пробата в кондиционирането
на пробата е между 1,5 и 75-psig за правилно функциониране.
1. Настройте потока, като регулирате сферичния вентил (елемент 18 в Фигура 7).
Вентилът е напълно затворен, когато лостът е перпендикулярен на тялото на
вентила и напълно отворен, когато лостът е паралелен на тялото на вентила.
2. Наблюдавайте потока в байпаса за нефилтрирани проби (чиста тръба, елемент
13 в
Фигура 7). Уверете се, че потокът е регулиран, така че винаги да има поток през
байпаса.
3. Използвайте сферичния вентил (елемент 19), за да изключите потока на
пробата към инструмента.
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Фигура 7 Комплект за кондициониране на проба
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Таблица 1 Списък с частите за кондициониране на проба (виж Фигура 7)
Елемент

Описание

Колич
.

Каталожен
номер

1

Клема, държач на тръбопровод, 1 инч (2,54 cm)

4

4734900

2

Свързване, SCH 40, PVC тръба с размер 1 инч (2,54 cm)

1

5417500

3

Свързване, ½ инч (1,27 cm) FPT x ½ FPT PVC

1

5417600

4

Фитинг, редуцираща втулка, PVC, Hex

2

2300200

5

Фитинг, спирателна втулка, ½ инч (1,27 cm) O.D., ¼ NPT

1

5418000

6

Фитинг, Т-образен, 1 инч (2,54 cm) x 1 инч (2,54 cm)

1

4662200

7

Фитинг, тръба, конектор, мъжки (тръбопровод с размер ¼ инч)

3

5124600

8

Фитинг, тръба, конектор, мъжки (тръбопровод с размер ½ инч)

2

5126200

9

Фитинг, тръба, ½ инч O.D. x ½ инч мъжки NPT

1

5417800

10

Фитинг, тръба, ½ инч O.D. колянова връзка

1

5417900

11

Фитинг, тръба, ½ инч O.D. права връзка

1

5418100

12

Тръба, дренажна преди изрязване, диаметър 1 инч, PVC

1

5123900

13

Тръба, дренажна, чиста

1

5417400

Сито, Y-тяло

1

5418300

Филтър, сито с 40 отвора (снабдено със сито и в комплекта за поддръжка)

1

5418400

14
15

1

7060824

Тръбопровод, полиетиленов, 0,250 O.D., 0,040 W, черен

15
фута
(457,2
0 cm)

3061600

17

Тръбопровод, полиетиленов, 0,500 O.D., 0,062 W, черен

10
фута
(304,8
0 cm)

5115900

18

Вентил, сферичен, PVC, ½ NPT, PVC

1

5417700

19

Вентил, сферичен, PVC, ¼ NPT, PVC

1

5139500

16

PTFE резбована лента, ширина ¼ инч

Таблица 2 Списък с бележки за части на комплекта за състояние на пробата за Фигура 7
Филтриращият елемент е инсталиран фабрично. В комплекта за поддръжка е осигурен резервен
филтър.
За монтиране използвайте цимент за PVC тръби. Оставете тръбата отворена за атмосферните
влияния.
Това е опцията "Low Flow" (Слаб поток).
Това е опцията "High Flow" (Висок поток).
Дренажната тръба от 1/2 инч трябва да има изтичане на въздух. (Трябва да бъде предоставено от
потребителя.)
Използвайте байпаса за нефилтрирани проби, за да се върнете към система при нулево налягане,
ако е възможно, или за източване.
Използвайте предоставената от потребителя PVC тръба, ако е необходимо, за да прокарате до
мястото на източване.
Поставете регулатор за потока на пробата (Constant Head Device) 24 инча (60,96 cm) над
инструмента.
Въздушен отвор
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Таблица 2 Списък с бележки за части на комплекта за състояние на пробата за Фигура 7
Дренаж
Използвайте или 7 и 16, или 8 и 17.
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3.7

Допълнително прочистване с въздух
Прочистването с въздух може да е необходимо, ако уредът за анализ се намира в
среда с висока влажност и/или каустични пари. Целта е да се поддържа слабо
положително налягане в инструмента със сух въздух от инструмента.
Връзката за прочистване с въздух се намира от лявата страна на корпуса на
инструмента. За да свържете към захранване с въздух, извадете тапата във
фитинга за бърза връзка, след което свържете полиетиленовия тръбопровод от ¼
инч, като натиснете тръопровода във фитинга. При правилно закрепване на тръбата
ще се усетят две отчетливи "спирания". Ако тръбопроводът не е поставен правилно,
той ще се разхлаби от въздушното налягане. Използвайте само сух, неомаслен
въздух от инструмента при 15 scfh.

3.8

Електрическо свързване
Всички захранващи връзка се осъществяват през изолационни канали в горната
лява част на инструмента. Инструментът се доставя с тапи на всички изолационни
канали. Прокарайте кабели през инструмента за връзки за захранване, аларми и
релета с помощта на уплътнителни изолационни фитинги, за да поддържате
екологичната оценка IP62.
Ако връзките не се извършат през изолационните канали, поставете устойчиво на
намокряне уплътнение вместо тапите, за да поддържате оценката IP62 според IEC
529. Вижте Части и аксесоари на страница 61.

Фигура 8 Разположение на прочистването с въздух и електрическите връзки
1

Предназначен за прокарване на кабели за релетата.
Използвайте уплътнителни фитинги.

3

Мрежови и 4-20 mA връзки. Използвайте
уплътнителни фитинги.

Забележка: Ако не бъдат осъществени връзки за
релетата, трябва да се постави устойчиво на
намокряне уплътнение (4221000), за да се поддържа
оценката IP62 според IEC 529.
2
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Електрозахранване. Използвайте уплътнителни
фитинги.
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3.8.1

Електрозахранване
ОПАСНОСТ
Опасност от електрически удар. Задачите, описани в този раздел на
ръководството, трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
Включете оборудването, като спазите националните, държавни и местни
електрически кодове.
Електрическите връзки се извършват в клемореда, който се намира в лявата страна
на отделението за електрически връзки, и до тях има достъп след отварянето на
капака за достъп на потребителя. Вижте Фигура 9 и Фигура 12.
За обработка или индустриални приложения националните закони за
електричеството на повечето държави изискват снабдяването с променлив ток да е
с постоянен монтаж и да е в изолационни системи. Уредът за определяне на хлор
CL17 е проектиран така, че да отговаря на това изискване.

Фигура 9 Намиране и отстраняване на капака за достъп на потребителя
1

Капак за достъп на потребителя

2

С помощта на отвертка тип "еврейска звезда"
отстранете двата винта, придържащи капака за
достъп на потребителя на място. Оставете капака
настрани.

Изолационният канал се препоръчва поради две причини:
1. Като цяло се изисква от повечето мести закони за електричеството.
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2. Използването на метален изолационен канал може да подобри имунитета
срещу удари от светкавици и неустойчиво променливотоково
захранване.
Освен това стандартите за електрически връзки и за инструменти изискват местни
средства за отстраняване на захранването от продукта. Инструментът се доставя
с пусков превключвател за захранването, който се намира в корпуса му. За да
се отстрани подаденото захранване от инструмента, е необходим външен,
осигурен от потребителя превключвател с предпазител от 5 A или прекъсвач
от 5 A.
При електрически приложения с постоянен монтаж височината за
електроснабдяването и заземяването за инструмента трябва да е не повече от 6
метра (20 фута), освен ако не се използва метален изолационен канал, който да
екранира променливотоковите проводници. Проводникът трябва да е 18 AWG.
При приложения, при които се допускат захранващи кабели от местните закони за
електричеството и токовите удари и неустойчивият ток не са голям проблем, могат
да се използват уплътнителен механизъм за освобождаване на обтягането и
захранващ кабел с три проводника от 18 размер (включително проводник за
заземяване). Виж Фигура 10 за механизма за освобождаване на обтягането.
Дължината на захранващия кабел не трябва да надвишава 3 метра (10 фута).

Фигура 10 Сглобяване на допълнителните принадлежности за захранващия кабел
1

Област откъм стената на корпуса на инструмента

Описание

Номер на елемент

115 V захранващ кабел с механизъм за освобождаване на
обтягането

5448800

230 V захранващ кабел с механизъм за освобождаване на
обтягането

5448900

3.8.2

Прокарване на кабелите през инструмента
Свържете незахранените проводници към захранващия извод на инструмента по
следния начин:
1. Оголете външната изолация на всеки проводник назад с ¼ инч (0,64 cm). Вижте
Фигура 14 на страница 28.
2. Свържете трите проводника към извода, като използвате информацията в
Таблица 3 и Фигура 11 на страница 26.
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3. Уверете се, че настройката за напрежението е правилна и подайте захранване
към инструмента.
Таблица 3 Информация за проводниците на извода
Цветове на проводниците
за:

Предпазно заземяване

Активен или Ø1

Неутрален или Ø2

Северна Америка

Зелен

Черно

Бяло

IEC

Зелен с жълта ивица

Кафяв

Синьо
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Фигура 11 Връзки към уреда за анализ от потребителя
1

Релета

2

Записващо устройство

3

AC захранване: 100-115/230 VAC, 50/60 Hz, 90 VA с
предпазител от 2,50 A

Фигура 12 Електрозахранване
1

Трябва да е налице метод за прекъсване на
захранването от релетата локално при спешен
случай или с цел обслужване на инструмента.

3.8.3

2

Тъй като до пусковия превключвател има достъп, без
да се използва инструмент, не е необходим външен
превключвател за захранването на инструмента.

Избор на напрежение за работа с променливо напрежение
Забележка: Превключвателят за избор на напрежение трябва да се настрои правилно
спрямо мрежовото напрежение, което ще се използва. Неправилната настройка може да
доведе до сериозна повреда на инструмента при прилагане на захранване. Вижте
Фигура 13.

Инструментът е фабрично настроен за работа на 115 волта. За да настроите
инструмента за работа на 230 волта, плъзнете превключвателя за преобразуване
на променливия мрежови ток (показан в Фигура 13) на позицията за 230 V.
Използваните в този продукт предпазители са 5 mm x 20 mm. Използваните
предпазители са одобрени за употреба както в Северна Америка, така и в Европа.
Не е необходимо те да се сменят при промяна на напрежението.
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Фигура 13 Смяна на превключвателя за избор на напрежението и на предпазителите
1

Превключвател за избор на напрежението (SW1).
Фабрично настроен на 115 V.

4

Активен / черен Ø1

2

GND

5

Предпазители (F1, F2) (T, 2,5A, 250 V)

3

Неутрален / бял Ø2

3.8.4

Връзки на алармите
ВНИМАНИЕ
Опасност от възникване на пожар. Токът към контактите на
релетата трябва да е ограничен до съпротивление от 5 ампера. Трябва да
е налице метод за прекъсване на захранването от релетата локално при
спешен случай или с цел обслужване на инструмента. В механизма за
прекъсване на захранването трябва да има външен превключвател и
предпазител от 5 ампера или превключен на 5 ампера верижен прекъсвач.
Уредът за анализ има две релета за аларми, предназначени за употреба или с
високо напрежение (над 30 V-RMS и 42,2 V-PEAK или 60 VDC), или ниско
напрежение (под 30 V-RMS и 42,2 V-PEAK, или под 60 VDC), но не и комбинация от
високо и ниско напрежение. Виж 3.8.5, Фигура 11 и Фигура 15 заедно с указанията
по-долу за информация за връзката.
Контактите на релето "Нормално затворено" и "Общо" се свързват при активно
алармено състояние.
Конекторът на релето приема проводник 18-12 AWG. Размерът на проводника
трябва да се определи от мрежовото захранване. Не се препоръчва използване на
проводник с размер под 18 AWG.
1. Уверете се, че към инструмента не се подава захранване.
2. Оголете изолацията на всеки проводник на ¼ инч (0,64 cm). Вижте Фигура 14.
3. Отстранете конектора от инструмента, ако желаете.
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4. Поставете краищата на проводника в конектора, докато изолацията застане
срещу конектора. Направете справка с Фигура 14. (Не поставяйте изолацията
под притискащите пластини на клемата.)
5. Сменете конектора, ако е необходимо, и подайте захранване към инструмента.

1
2

Фигура 14 Правилна подготовка и поставяне на проводниците
1

Оголете на ¼ in. (0,64 cm) от изолацията

2

Огънете изолацията към съединителя, така че да не
се виждат голи проводници.

Фигура 15 Връзки на алармите
1

Токът към контактите на релетата трябва да е
ограничен до 5 ампера.

3

Блок с изводи за връзки на алармите J2: извод 1 =
COM; извод 2 = NO; извод 3 = NC

Забележка: Уверете се, че към инструмента не се
подава захранване.
2

Блок с изводи за връзки на алармите J1: извод 1 = COM; извод 2 = NO; извод 3 = NC

3.8.5 Връзки на изхода на записващото устройство
Изходния сигнал на записващото устройство е 4 – 20 mA изход ток-източник.
Направете връзките към записващото устройство с екранирани двужилни
проводници и свържете екранирания край към записващото устройство, към
контролирания компонент или към уреда за анализ. Не свързвайте
екраниранираната част към двата края на кабела.

28

Поставяне
Направете връзките на проводниците към уреда за анализ, както следва:
1. Уверете се, че към инструмента не се подава захранване.
2. Свалете капака за достъп на потребителя (Виж Фигура 9 в ръководството).
3. Оголете изолацията на всеки проводник на ¼ инч (0,64 cm). Вижте Фигура 14.
Забележка: Използвайте двужилен екраниран кабел. Използването на неекраниран кабел
може да доведе до наличие на радиочестотни емисии или по-високи от допустимите нива
на чувствителност.

4. Прекарайте кабела през наличен механизъм за освобождаване на обтягането.
5. Отстранете конектора от инструмента. Виж Фигура 16 на страница 29за
позицията на конектора.
6. Вкарайте краищата на проводника в конектора (Виж долната таблица), докато
изолацията застане срещу конектора, както е показано във Фигура 14. (Не
поставяйте изолацията под притискащите пластини на клемата.)

Проводници на записващото устройство

Маркировки по печатната платка

Записващо устройство +

+

Записващо устройство -

–

Екран

GND

7. Сменете конектора и подайте захранване към инструмента.

Фигура 16 Връзки на записващото устройство
1

Уверете се, че към инструмента не се подава
захранване

2

Уверете се, че към релето не се подава захранване
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3.9 Поставяне на притискащата пластина на помпата/вентила
За да се отстранят ефектите от непрекъснатото притискане на тръбите на помпата
по време на транспорт и съхранение, притискащата пластина и винтовете за
модула на помпата/вентила се транспортират в комплекта за инсталиране, а
тръбите за помпата са фиксирани с лента.
Потокът на реактивите през модула на помпата/вентила трябва да е отдолу нагоре.
Ако се обърне, течната смес ще се изпомпва от колориметричната измервателна
камера, което ще доведе до преливане на бутилките с реактиви.
Извършете монтирането на модула на помпата/вентила по следния начин:
1. Отстранете лентата.
2. Уверете се, че отделните защипващи блокове са разположени, както е показано
във Фигура 17, като блокът с различна форма е най-отгоре.
3. Подравнете притискащата пластина върху модула на помпата/вентила (Виж
Фигура 18).
4. Поставете двата винта на притискащата пластина и в модула на
помпата/вентила. Закрепете притискащата пластина, като затягате винтовете на
малки стъпки и ги сменяте, за да може пластината да се фиксира равномерно.
Затегнете, докато пластината се разположи върху модула на помпата/вентила.

Фигура 17 Поставяне на защипващите блокове на модула на помпата/вентила
1

Модул на помпата/вентила

2

Отстранете лентата от тръбите
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Фигура 18 Подравняване на притискащата пластина на модула на помпата/вентила
1

Подравнете притискащата пластина с модула на
помпата/вентила

2

Поставете винтовете. (Затягайте винтовете на малки
стъпки, като ги сменяте, за да може пластината да се
фиксира равномерно.)
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ВНИМАНИЕ
Опасност от излагане на химическо лъчение. За да се запознаете с
предпазните мерки, опасностите и процедурите при спешни случаи при
боравене, винаги преглеждайте информационните листовки за
безопасност на материалите, преди да боравите със съдове, резервоари и
снабдителни системи, които съдържат химически реактиви и образци.
Винаги е препоръчително да носите защитни очила, когато съществува
възможност за контакт с химикали.
Предварителните задачи, необходими за привеждане на инструмента в
експлоатация, са определени по-долу с препоръчителния им ред. След като бъдат
извършени тези предварителни стъпки, инструментът ще бъде готов за работа.

4.1 Поставяне на реактивите
Уредът за анализ изисква два реактива, буферен разтвор и индикатор (Таблица 4).
Предоставено е място в корпуса на инструмента за бутилка от 500 mL за всеки от
реактивите. Двата реактива, използвани при анализа за хлор, се поставят в
хидравличния раздел на уреда за анализ и се пълнят отново ежемесечно. Единият
е буферният разтвор, буфер за свободен хлор, кат. № 8867711, използван за
определяне на наличния свободен хлор, или буфер за общ хлор, кат. № 2263511,
използван за анализ за общ хлор. Буферните разтвори са напълно формулирани
фабрично и са готови за поставяне. Отстранете тапата и уплътнението от бутилката
с буферния разтвор и поставете тапата и тръбопровода с етикет BUFFER (Буфер)
на бутилката с буферен разтвор.
Забележка: Нормално е след известно време тръбопроводът на реактива да се
обезцвети.

Вторият реактив, индикаторният разтвор, трябва да се подготви.
Индикаторният разтвор и индикаторният прах трябва да се смесят точно преди
употреба, за да се гарантира най-добрата работа на инструмента. С помощта на
предоставената фуния за прах в комплекта за поддръжка добавете съдържанието
на една бутилка DPD прах с висок обхват, кат. № 2297255, към бутилка с
индикаторен разтвор за общ хлор, кат. № 2263411, или бутилка с индикаторен
разтвор за свободен хлор, кат. № 2314011. Разбъркайте или разклатете, докато
прахът се разтвори напълно. Отстранете тапата от бутилката с реактива и я
поставете заедно с тръбопровода с етикет INDICATOR (Индикатор) на бутилката с
реактива. Тръбопроводът трябва да се вкара в долната част на бутилките, за да се
предотврати влизането на въздух, когато нивото в бутилките спадне.
Таблица 4 Буферен и индикаторен разтвори
Тип на теста

Свободен хлор

Общ хлор

Необходим реактив

№ на елемент

Буферен разтвор за свободен хлор

2314111

Индикаторен разтвор за свободен хлор

2314011

DPD индикаторен прах

2297255

Буферен разтвор за общ хлор

2263511

Индикаторен разтвор за общ хлор

2263411

DPD индикаторен прах

2297255

№ на елемент на
комплекта реактиви
2556900

2557000

Отстранете всяка от тапите на бутилките с реактиви и ги сменете със специалната
двукомпонентна тапа за бутилка, която е свързана със снабдителната тръба в
инструмента.
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4.2 Инсталиране на бъркалката
В инсталационния комплект, доставен с инструмента, е включена малка бъркалка
за камерата за пробите в колориметъра. Бъркалката трябва да се постави, за да
може инструментът да работи правилно.
Поставете я по следния начин:
Забележка: Уверете се, че бъркалката пада в колориметъра и остава там.

1. Отстранете тапата в горната част на колориметъра.
2. Пуснете бъркалката в отвора. Направете справка с Фигура 19. Бъркалката
трябва да остане на дъното на вертикалния отвор.
3. Поставете обратно тапата.

Фигура 19 Поставяне на бъркалката
1

Извадете тапата от горната част на колориметъра.

2

Пуснете бъркалката в отвора и поставете обратно
тапата. (Показаната бъркалка е по-голяма от
действителния й размер.)
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4.3 Подаване на проба
Забележка: Уверете се, че напорната пластина е здраво прикрепена, за да се избегне
обратно изтичане на пробата в реактивите.

Стартирайте потока на пробата през инструмента, като отворите захранващия
вентил (елемент 19 в Фигура 7 на страница 19). Изчакайте налягането в
тръбопровода да се стабилизира и проверете за течове.
Докато повърхността на камерата за проби не се напълни докрай, е възможно по
камерата за пробата да полепнат балончета и да доведат до нестабилни показания.
Това състояние е временно. Продължителността му зависи от свойствата на
пробата

4.4 Захранване на анализатора.
Превключвателят на захранването се намира във вътрешността на вратата на
корпуса в кухината вляво от колориметричния блок. Настройте превключвателя
POWER (–/O) (Захранване) на ON (–) (Включено) и оставете уреда за анализ да
работи около два час, за да се гарантира, че системата е изпълнена докрай с
реактиви и проба.
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Раздел 5
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5.1 Информация за клавиатурата и дисплея
Дисплеят на инструмента се връща в нормалния режим на измерване на
концентрацията , освен ако не са натиснати бутони, за да променят това. Таблица 5
показва функциите за всеки бутон.

1

9

2
3

MENU

4

mg/L

5

EXIT

ENTER

Chlorine

6
7
8
Фигура 20 Клавиатура и дисплей на уреда за анализ
Таблица 5
Номер

Клавиш

1

МЕНЮ

2

СТРЕЛКА НАДЯ
СНО

3

4

5

Описание на клавиатурата
Описание

В режим на измерване, ако натиснете бутона MENU (Меню), ще получите достъп до
менютатаALARM (Аларма), RECORDER (Запис), MAINTENANCE (Поддръжка) и SETUP
(Настройка).
Позволява придвижване, така че да могат да се редактират отделните компоненти на
дисплея.
Активна е, когато на дисплея е показана иконата за дясна стрелка.

Използвайте я, за да превъртате през опциите от менютата или за да редактирате
СТРЕЛКА НАГО компоненти на дисплея.
РЕ

СТРЕЛКА НАЛЯ
ВО

СТРЕЛКА НАДО
ЛУ

Активна е, когато на дисплея са показани иконите за стрелка нагоре/надолу.
Позволява придвижване, така че да могат да се редактират отделните компоненти на
дисплея.
Активна е, когато на дисплея е показана иконата за лява стрелка.
Използвайте я, за да превъртате през опциите от менютата или за да редактирате
компоненти на дисплея.
Активна е, когато на дисплея са показани иконите за стрелка нагоре/надолу.
Отказва редактирана стойност или връща към структурата на менюто.

6

ИЗХОД

7

ENTER
(ВЪВЕЖДАНЕ)

Приема редактирана стойност, премества с едно ниво навътре в структурата на менюто
или приема опция от меню.

8

Светодиод за
аларма

Указва активна аларма.
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Таблица 5
Номер

Клавиш

9

Екран на
дисплея
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Описание на клавиатурата
Описание

Област за показване на измервания и информация за менютата.

Начин на работа

5.2 Структура на менюто на инструмента
Главните менюта в уреда за анализ CL17 са ALARMS (Аларми), RECRDR (Запис),
MAINT (Поддръжка) и SETUP (Настройка). Натиснете бутоните за СТРЕЛКА НАГОРЕ
или НАДОЛУ, за да влезете в менютата. Разделите по-долу предоставят
информация за функциите на всяко от менютата и подменютата в тях.

5.2.1 Меню за настройка
В ежедневните функции на уреда за анализ се влиза от менюто SETUP (Настройка).
За да влезете в менюто SETUP (Настройка), натиснете бутона MENU (Меню), след
което чрез бутона СТРЕЛКА НАГОРЕ превъртете до опцията SETUP (Настройка).
Натиснете ENTER (Въвеждане).
Превъртете през опциите от менюто SETUP (Настройка) с помощта на бутоните
СТРЕЛКА НАГОРЕ и НАДОЛУ. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да изберете
показаната опция от менюто. Иконите на стрелките са показани, ако дисплеят може
да се редактира. Натиснете бутона EXIT (Изход), да излезете от менюто и да се
върнете в SETUP (Настройка). Информацията за менютата в Таблица 6 е в реда, в
който са показани в менюто SETUP (Настройка).
Таблица 6 Опции от менюто за настройка
Опция от менюто

Описание

SIGAVG

Функцията SIGAVG се използва за получаване на средни показания и за предотвратяване
на непостоянни изходни сигнали на записващото устройство. Натиснете ENTER
(Въвеждане), използвайте бутоните СТРЕЛКА НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да изберете 1, 2, 3 или 4,
след което натиснете ENTER (Въвеждане), за да приемете показания маркиран елемент. В
зависимост от избраната стойност се усредняват показанията от последните 1, 2 или 3
измервания и отчетената концентрация представлява усреднените стойности. Опция 4 е
специален филтър, който отчита единствено максималната стойност между текущото и
последното показание. Тази функция намалява отрицателните внезапни високи или ниски
стойности поради балончета и други аномалии в пробата. Фабричната стойност по
подразбиране е 1. Натиснете EXIT (Изход), за да се върнете в менюто SETUP (Настройка).
Забележка: Ако инструментът се поддържа правилно в добро работно състояние, ще
отчита в рамките на спецификациите за точност, представени в Спецификациина
страница3. Функцията за калибриране никога не трябва да се използва, за да се принуди
уред за анализ, който не работи правилно, да покаже правилно показание.
Калибриранията са предназначени само за много малки корекции.

CAL ZERO

Тази функция се използва за отместване на нулевата стойност на инструмента с помощта
на приготвен стандарт за нулата. Ако отместването е твърде голямо, ще се появи
предупреждение за пределна нула (MARG Z). Вижте Калибриранена страница46.

CAL STD

Тази функция се използва за коригиране на наклона на уреда за анализ с помощта на
приготвен стандарт. Ако коригирането е твърде голямо, уредът за анализ няма да го приеме
и ще се появи предупреждение за пределно усилване (MARG G). Новият стандарт няма да
се приеме и ще се наложи да се провери отново с помощта на друг метод, за да се
констатира по-точно показание. Вижте Калибриранена страница46.

CAL DEFAULTS
(НАСТРОЙКИ ЗА КАЛ.
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)

(Настройки за калибриране по подразбиране) Натиснете ENTER (Въвеждане), за да
възстановите настройките за калибриране до фабричните стойности по подразбиране и да
зададете усилването на 1.0, а отместването на 0. Използвайте тази функция, за да
премахнете калибриранията, които водят до показването на MARG G или MARG Z.

OFFSET

Натиснете ENTER (Въвеждане), за да се покаже мигновено факторът на коригиране на
нулата. Фабричната стойност по подразбиране е 0.

GAIN (Усилване)

Натиснете ENTER (Въвеждане), за да се покаже мигновено факторът на коригиране на
усилването. Фабричната стойност по подразбиране за усилването е 1, но са допустими
показания от 0,8 до 1,25.

DISPLAY TEST (Тест
на дисплея)

Натиснете ENTER (Въвеждане), за да се покажат мигновено всички LCD сегменти, за да се
провери нагледно дали целият дисплей функционира.
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Таблица 6 Опции от менюто за настройка
Опция от менюто

Описание

RECMIN (Мин. сигнал
на записващото
устройство)

Тест на сигнала от записващото устройство. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да доведете
изходния сигнал от записващото устройство до минималната му стойност (обикновено 4 mA)
и да го задържите в това състояние до приключването на следващия анализ.

RECMAX

Тест на сигнала от записващото устройство. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да доведете
изходния сигнал от записващото устройство до максималната му стойност (обикновено 20
mA) и да го задържите в това състояние до приключването на следващия анализ.
Забележка: За да задържите сигнала за по-дълго време, натиснете бутона MENU (Меню),
след което превъртете със СТРЕЛКАТА ЗА НАДОЛУ до "MAINTENANCE" (Поддръжка).
Натиснете ENTER (Въвеждане), след което превъртете надолу до HOLD OUTPUTS
(Задържане на изходните сигнали) и натиснете отново ENTER (Въвеждане).

REC ADJUST

Натиснете ENTER (Въвеждане), за да промените минималната и максималната стойности на
записващото устройство. Използвайте тази функция, за да отместите изходния сигнал от 4
или 20 mA, за да принудите диаграмния регистратор да отчете нулев или пълен мащаб в
случай на малко несъответствие. Използвайте СТРЕЛКАТА ЗА НАДЯСНО и НАЛЯВО, за да
изберете RECMIN или RECMAX, след което със СТРЕЛКАТА ЗА НАГОРЕ и НАДОЛУ коригирайте
стойността. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да направите избор. Натиснете EXIT (Изход),
за да приемете промените и да се върнете в SETUP (Настройка).
Забележка: Числата на дисплея са аналогово-цифрови импулси и не могат да се
използват за определяне на настройката за записващото устройство.

RELAY TEST

Натиснете ENTER (Въвеждане), за да изключите мигновено релетата, след което
последователно включете ALARM1 и ALARM 2. Двете аларми се изчистват автоматично, за
да се завърши теста.

СПРАВКА1

Мигновено се показват аналогово-цифровите импулси от последния еталон.

SAMPLE (ПРОБА)1

Мигновено се показват аналогово-цифровите импулси от последната проба.

ZERO (Нула)1

Мигновено се показват аналогово-цифровите импулси от последната нула.

CYCLE TIME1

Мигновено се показва времето на работа на мотора (в секунди).

POWER FAIL
WARNING

Предупреждението за отпадане на захранването се задава на ON (Включено) или OFF
(Изключено). Натиснете ENTER (Въвеждане), след което с помощта на бутоните със
СТРЕЛКИ превключвайте между ON (Включено) и OFF (Изключено). Натиснете ENTER
(Въвеждане), за да направите избор. Натиснете EXIT (Изход), за да приемете промените и
да се върнете в SETUP (Настройка). Ако предупреждението за отпадане на захранването е
включено и захранването бъде прекъснато, ще се генерира системно предупреждение при
възстановяването на захранването. Фабричната стойност по подразбиране e изключено.

DIAG OUTPUT

С натискането на ENTER (Въвеждане) автоматично ще се покаже ON (Включено) на дисплея
и всички налични допълнителни интерфейси на LonWorks® ще получат диагностични данни.

KEYBOARD
LOCKOUT

Натиснете ENTER (Въвеждане), след което с помощта на бутоните със СТРЕЛКИ
превключвайте между ON (Включено) и OFF (Изключено). Натиснете ENTER (Въвеждане), за
да изберете показаната опция. Натиснете EXIT (Изход), за да се върнете в менюто SETUP
(Настройка). Ако клавиатурата е изключена, не се допускат функции за редактиране и
всички диагностики са деактивиране с изключение на тази. Фабричната стойност по
подразбиране е OFF (Изкл.).

LANGUAGE (ЕЗИК)

Фабричната стойност по подразбиране е английски език. Възможно е да се активират
испански, френски и немски език. Натиснете ENTER (Въвеждане), след което с помощта на
бутоните със СТРЕЛКИ се придвижете между различните опции. Натиснете бутона ENTER
(Въвеждане), когато се покаже желания език. Натиснете бутона EXIT (Изход), за да приемете
промените и да се върнете в SETUP (Настройка).

DEFAULT SETUP
(НАСТРОЙКА ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ)

Студено стартиране — Натиснете ENTER (Въвеждане), за да възстановите фабричните
стойности по подразбиране на инструмента. -Всички определени от потребителя настройки
ще бъдат загубени. На дисплея ще се покаже номера на версията на софтуера (например V
1.2), докато приключи следващия анализ.

1 Тези
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функции се използват от сервизните техници за отстраняване на неизправности с инструмента.
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5.2.2 Настройка на алармите
Чрез това меню получавате достъп до две релета за алармите без захранване (AL1
и AL2), RECALL WARNINGS (Извикване на предупрежденията) и CLEAR WARNINGS
(Изчистване на предупрежденията). Релетата за алармите може да са назначени
към една от изброените по-долу алармени функции. Към всяко реле може да се
назначи само една функция.
•

LO— Алармата се задейства, ако концентрацията е по-малка или равна на
праговата точка. (граници 0,0 mg/L до 5,0 mg/L)

•

HI— Алармата се задейства, ако концентрацията е по-голяма или равна на
праговата точка. (граници 0,0 mg/L до 5,0 mg/L)

•

SYSTEM ALARM (SA)—Активира се аларма, когато възникне системна аларма.

•

SYSTEM WARNING (SW)—Активира се аларма, когато възникне
системно предупреждение.

Освен това с това меню може да се получи алармено състояние и да се изчистват
аларми.
Релето се активира, когато възникне алармено състояние. Релето може да се
активира или от аларма за високо или ниско съдържание на хлор, или при
възникване на системно предупреждение или системна аларма. Релетата за
аларма могат да се използват за контролиране на химическите емисии, като
контрол на включването/изключването, като се използват като зададена алармена
точка за високо или ниско ниво.
Двете релета за аларма могат да се използва и за ограничаване на конкретен
диапазон на контрол, като се добави допълнително двуполюсно реле с двойно
прекъсване и се свърже към електрически превключвател. Това позволява на
помпата да се включи при ниско ниво и да се изключи при високо, като
концентрацията се понижава между тях.
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Извършете долуописаната процедура, за да назначите функции на AL1 или AL2:
1. Натиснете бутона MENU (Меню). Ще се покаже ALARMS (Аларми).
2. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да изберете ALARMS (Аларми). На екрана ще
се покаже AL1 (или AL2) и зададената алармена точка (HI или LO), SA
(системна аларма) или SW (системно предупреждение).
3. За да промените назначените стойности за AL1 (или AL2), натиснете отново
ENTER (Въвеждане). Елементът, който трябва да се промени, ще мига. Иконите
на стрелки указват активните стрелки. Превъртете през наличните назначени
стойности. Натиснете ДЯСНАТА СТРЕЛКА, за да промените стойността за
аларма за високо или за ниско ниво.
4. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да изберете показаната назначена стойност.
5. Повторете процедурата, зад а персонализирате другото реле за аларма.
Освен това могат да се изберат опции за извикване или за изчистване на
предупрежденията. Влезте в опциите по следния начин:
1. Натиснете бутона MENU (Меню). Ще се покаже ALARMS (Аларми).
a. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да изберете ALARMS (Аларми).
Изведеният екран ще покаже AL1 (или AL2) заедно със зададената
алармена точка (HI или LO), SA (системна аларма) или SW (системно
предупреждение).
2. Превъртете през опциите. Когато се покаже съответната опция, натиснете
ENTER (Въвеждане).
•

RECALL WARNINGS (Извикване на предупрежденията) — мигновено се
показват всички активни предупреждения, след което се показва DONE
(Готово).

•

CLEAR WARNINGS (Изчистване на предупрежденията) — Изчистват се
всички разрешени предупреждения, след което мигновено се показва OK.

3. Натиснете EXIT (Изход) два пъти, когато сте готови.

5.2.3 Задаване на обхвата на изходния сигнал на записващото устройство
Това меню позволява да се зададат горната и долната граници за изходния сигнал
на записващото устройство и предлага възможността да се използва опцията "ON
SYSTEM ALARM" (При системна аларма), за да се съобщи алармено състояние.
Използвайте "ON SYSTEM ALARM" (При системна аларма), за да изпратите сигнал
до контролната стая с помощта на сигнала от записващото устройство, да
изключите напълно което и да е контролирано устройство или да поддържате
настоящото ниво, ако уредът за анализ влезе в състояние на системна аларма и се
изключи.
CL17 се доставя със сигнал на записващото устройство, настроен на максимален
обхват. При максимален обхват, концентрацията на хлор от 0 mg/L предоставя
сигнал от 4 mA, а концентрацията на 5 mg/L дава сигнал от 20 mA. Диапазонът на
сигналите може да се коригира така, че да ограничи всякакъв част от диапазона 0–5
mg/L със сигнал
4–20 mA. Тази функция може да се използва например за ограничаване на долния
диапазон за по-добра пропускателна способност на записващото устройство.
Например: ако концентрацията на хлор в пробата ви обикновено е 0,5–0,7 mg/L,
диапазонът на сигналите на записващото устройство може да се зададе за 0–1
mg/L (където 4 mA е равно на 0 mg/L, а 20 mA е равно на 1 mg/L).
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Друга възможност е изходният сигнал да се ограничи между 2–4 mg/L, за да се
контролират химическите емисии, или да се обърне, като се назначи по-високо
показание в mg/L за REC LO и по-ниско показание в mg/L за REC HI.
Първоначално изберете диапазон на сигналите, които ще обхване очаквания обхват
от концентрация на хлор в пробата. Определете правилните минимална и
максимална стойности, като наблюдавате стойностите на хлора в пробата ви с
течение на времето. Ако е необходимо, регулирайте минималната и максималната
стойности, за да получите най-добрия диапазон за конкретното приложение.
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Регулирайте минималните и максималните стойности за изходните сигнали на
записващото устройство с помощта на клавиатурата на уреда за анализ:
1. Натиснете бутона MENU (Меню).
2. Превъртете до менюто RECR DR и натиснете ENTER (Въвеждане). На дисплея
ще се покаже REC LO и показание в mg/L. Преместете курсора до REC HI или ON
SYSTEM ALARM (При системна аларма).
3. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да промените показаното показание в mg/L за
REC LO или REC HI. Цифрата, която трябва да се промени, ще мига.
4. Променете цифрата или преместете курсора на друга. По-долу са показани
подходящи стойности и маркирания. Когато бъде избрана правилна стойност,
натиснете ENTER (Въвеждане), за да я приемете.
•

REC LO — граници 0,0 mg/L до 5,0 mg/L.

•

REC HI — граници 0,0 mg/L до 5.0 mg/L.

•

ON SYSTEM ALARM (При системна аларма) — Изберете минимална или
максимална стойност или задръжте, зад а определите сигнала на
записващото устройство при стартиране на системна аларма.

5. Натиснете EXIT (Изход), за да се върнете в основното меню. Натиснете отново
EXIT (Изход), за да се върнете към нормална работа.

5.2.3.1 Промяна на диапазона на сигналите на "0 до 20 mA"
Задайте долната граница на диапазона на сигналите на 0 mA вместо на 4 mA, както
следва:
1. Натиснете бутона MENU (Меню), след което превъртете до менюто SETUP
(Настройка). Натиснете ENTER (Въвеждане).
2. Превъртете до REC ADJUST и натиснете ENTER (Въвеждане).
Забележка: Възможно е да се покаже голям номер за минимална стойност - той се отнася
до броя, а не до милиамперите. Продължете към стъпка 4.

3. Регулирайте показаната стойност на 0. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да
приемете стойността. Натиснете EXIT (Изход) два пъти, за да се върнете към
нормална работа.

5.2.4 Менюта за поддръжка
Следните елементи за избор позволяват на потребителя да извършва стандартни
задачи по поддръжка. Използвайте СТРЕЛКИТЕ, за да превъртите през елементите
на менюто, след което натиснете ENTER (Въвеждане), за да изберете показаната
опция на менюто.
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•

PRIME (Впръскване) — Тази функция кара уреда за анализ да направи 39
равностойно ускорени цикъла, за да изчисти тръбите за реактива. Натиснете
ENTER (Въвеждане), за да я активирате. В края на 39-те цикъла уредът за
анализ ще се върне към нормална работа. За да прекратите цикъла на
впръскване преди завършването на 39 цикъла, натиснете EXIT (Изход). Уредът
за анализ ще се върне към нормална работа.

•

CLEAN (Почистване) — Тази функция спира уреда за анализ в последната част
на цикъла за измерване. Пробата и реактивите остават в клетката за пробата с
цел почистване. Уредът за анализ остава в режим на почистване в продължение
на 60 минути. За да прекратите цикъла по-рано, натиснете бутона EXIT (Изход).
Уредът за анализ ще се върне към нормална работа.

Начин на работа
•

HOLD OUTPUTS (Задържане на сигналите) — Тази функция позволява
алармите да се заключат и сигналът на записващото устройство да се задържи
на текущото му ниво с цел профилактика. Активирането на тази функция става
по следния начин:
a. Натиснете ENTER (Въвеждане), след което СТРЕЛКАТА ЗА НАГОРЕ, за да
активирате функцията за 60 минути. Светодиодът за аларма ще мига.
b. За да деактивирате функцията и да върнете уреда към нормална работа,
натиснете бутона MENU (Меню), след което СТРЕЛКАТА ЗА НАДОЛУ, докато
се покаже HOLD OUTPUTS (Задържане на сигналите).
c. Натиснете ENTER (Въвеждане).
d. Изберете OFF (Изключено) и натиснете отново ENTER (Въвеждане).
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5.3 Калибриране
Уредът за определяне на хлор CL17 е калибриран фабрично. В инструмента
предварително е програмирана вградена електронна диаграма. Този инструмент
не изисква повторно калибриране, освен ако това не е определено от
регулиращата агенция с цел съобщаване за съответствие.
Ако сте задължени да извършите двуточково калибриране или ако концентрацията
на хлор в пробите ви обикновено е под 0,5 mg/L, спазвайте указанията в pаздел
5.3.1. Ако концентрацията на хлор в пробите ви обикновено е над 0,5 mg/L, можете
да извършите калибриране чрез сравнение, описано подробно в pаздел 5.3.2.
Ако извършваното от вас калибриране изисква да регулирате CAL ZERO с повече
от 0,2 mg/L, ще се покаже СИСТЕМНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, причинено от грешка
за ПРЕДЕЛНА НУЛА. Подобно на това, регулирането на CAL STD с повече от 10%
(нагоре или надолу) ще генерира грешка за ПРЕДЕЛНО УСИЛВАНЕ.
Ако възникне някоя от тези грешки, нулирайте инструмента до фабричните
стойности на калибрирането (Виж pаздел 5.2), проверете стандартите и повторете
калибрирането. Ако съобщенията за грешки се покажат отново, се свържете с
отдела за обслужване на и.

5.3.1 Калибриране по познати стандарти
ВНИМАНИЕ
Опасност от излагане на химическо лъчение. За да се запознаете с
предпазните мерки, опасностите и процедурите при спешни случаи при
боравене, винаги преглеждайте информационните листовки за
безопасност на материалите, преди да боравите със съдове, резервоари и
снабдителни системи, които съдържат химически реактиви и образци.
Винаги е препоръчително да носите защитни очила, когато съществува
възможност за контакт с химикали.
Тази процедура предоставя възможно най-добрата точност чрез установяване на
нулева еталонна стойност в mg/L и настройка на диапазона. Извършете
калибрирането по следния начин:
1. Подгответе нулев еталонен хлорен разтвор, като добавите приблизително 4 mL
амониево-железен сулфат, кат. № 181133, към приблизително 2 литра нормална
проба или деминерализирана вода без хлор.
Забележка: Въведете нулевата стойност пред стандартната стойност за хлора.

2. Поставете съд с нулева еталонна вода над уреда за анализ на поне две стъпки
от главата. Поставете системата вертикално, за да прекратите потокът от
пробата и да може нулевата еталонна вода да навлезе в уреда за анализ на
негово място. Оставете уреда за анализ да работи с нулева еталонна вода в
продължение на около 10 минути.
3. Когато показателите се стабилизират, задайте нулевия еталон.
a. Влезте в менюто SETUP (Настройка).
b. Натиснете СТРЕЛКАТА ЗА НАДОЛУ, докато се покаже CAL ZERO.
c. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да се покаже текущата измерена стойност.
d. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да нулирате стойността.
4. Подгответе стандартен хлорен разтвор със стойност между 3 и 5 mg/L.
Определете стойността на образеца до почти 0,01 mg/L.
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5. Извадете съда с нулева еталонна вода и го заместете със стандартния хлорен
разтвор. Оставете уреда за анализ да работи със стандартния разтвор в
продължение на около 10 минути.
6. Когато показателите се стабилизират, влезте в менюто SETUP (Настройка).
7. Натиснете ENTER (Въвеждане), когато се покаже CAL STD. Показва се текущата
измерена стойност.
8. Натиснете ENTER (Въвеждане) и редактирайте стойността. Натиснете отново
ENTER (Въвеждане), за да приемете стойността. Измерената стойност ще се
промени на въведената. Натиснете бутона EXIT (Изход) три пъти, за да се
върнете в нормален режим на показване.
9. Извадете образеца и възстановете потока от пробата към уреда за анализ. С
това завършва калибрирането на инструмента.

5.3.2 Калибриране чрез сравнение
Забележка: Уверете се, че концентрацията на хлор в пробата е относително стабилна,
преди да вземете проба за лабораторен анализ. Извършете лабораторния анализ
възможно най-бързо.

Калибрирането чрез сравнение включваанализиране на потока от пробата с
помощта на надежден и точен лабораторен метод, като например DPD
спектрофотометрично или амперометрично титруване, след което уредът за анализ
се настройва в съответствие с него. Спецификациите за точност през целия
диапазон от 0 до 5 mg/L не могат да се гарантират, освен ако концентрацията на
хлор в пробата, използвана за калибриране, не е над 3,0 mg/L. Настройването на
калибрирането при по-ниска концентрация може да осигури точност в тази точка, но
може и да доведе до големи грешки в останалите части от диапазона.
Извършете калибриране чрез сравнение по следния начин:
1. Когато концентрацията на хлор в пробата е относително стабилна, вземете
проба за анализ.
2. Извършете лабораторен анализ (по метода на DPD спектрофотометрично или
амперометрично титруване) на взетата проба и запишете стойността.
3. Влезте в SETUP (Настройка).
4. Натиснете ENTER (Въвеждане), когато се покаже CAL STD. Показва се текущата
измерена стойност.
5. Натиснете ENTER (Въвеждане) и редактирайте стойността така, че да отговаря
на стойността от лабораторния анализ. Натиснете отново ENTER (Въвеждане),
за да приемете стойността. Измерената стойност ще бъде заменена с
въведената.
6. Натиснете бутона EXIT (Изход) три пъти, за да се върнете в нормален режим на
показване.
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Раздел 6

Поддръжка
ОПАСНОСТ
Различни опасности. Задачите, описани в този раздел на ръководството,
трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
ВНИМАНИЕ
Опасност от излагане на химическо лъчение. За да се запознаете с
предпазните мерки, опасностите и процедурите при спешни случаи при
боравене, винаги преглеждайте информационните листовки за
безопасност на материалите, преди да боравите със съдове, резервоари и
снабдителни системи, които съдържат химически реактиви и образци.
Винаги е препоръчително да носите защитни очила, когато съществува
възможност за контакт с химикали.

6.1

График на сервизна поддръжка

6.1.1 Повторно пълнене на реактивите
Една бутилка от 500 mL с буферен или индикаторен разтвор издържа
приблизително един месец. Изхвърлете старите съдове с неизползвано
съдържание и поставете новите бутилки по описания в раздел 4.1 на страница 33
начин.

6.1.2 Смяна на тръбата на помпата
След известен период от време стягането на модула на помпата/вентила ще
размекне тръбопровода и ще доведе до деформирането му и до блокиране на
потока на течността. При високи температури това деформиране се ускорява.
Препоръчват се следните графици на смяна въз основа на околната работна
температура:
•

Под 27 °C (80 °F) сменяйте на интервали от шест месеца.

•

Над 27 °C сменяйте на интервали от три месеца.

Процедура за смяна на тръбата на помпата:
1. Изключете потока от пробата към инструмента и задайте превключвателя
POWER (I/O) (Захранване (В/И)) на OFF (O) (Изключено).
2. Отстранете винтовете, захващащи защипващата пластина към модула на
помпата/вентила. Направете справка с раздел 3.9 на страница 30. Разхлабете
ги на малки стъпки, като сменяте винтовете, за да постигнете равномерно
освобождаване на натягането. Отстранете пластината.
3. Изключете тръбите на помпата от входния и изходния фитинг и изхвърлете
монтажните елементи на помпата.
4. Срежете четири дължини от 2 инча (5,08 cm) от ID тръбопровода от 1/16 инча
(0,16 cm) (бял). Поставете един колянов фитинг 1/16 към 1/8 в една от ID
тръбите от 1/16 инча (0,16 cm) (бяла) и зъбчатите съединителни фитинги от 1/16
инча в трите оставащи тръби. - Въпреки че една от тръбите на помпата не се
използва за поток от течност, тя трябва да се включи, за да се осигури равна
компресия за всичките четири тръби.
5. Поставете двата винта на притискащата пластина и в модула на
помпата/вентила. Когато прикрепвате притискащата пластина затягайте
винтовете на малки стъпки, като ги сменяте, за да може пластината да се
фиксира равномерно. Затегнете достатъчно, но не прекалено.
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6. Задайте превключвателя POWER (I/O) (Захранване (В/И)) на ON (I) (Включено
(В)) и възстановете потока от пробата през инструмента. Оставете инструмента
да работи около един час, за да се напълнят линиите на реактивите.
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6.1.3 Сменете тръбопровода на уреда за анализ
Оставащият в уреда за анализ тръбопровод трябва да се сменя ежегодно.
Комплектът за поддръжка се предлага с монтирани (5444301) или немонтирани
принадлежности на тръбопровода (5444300). Ако сте поръчали немонтиран
комплект за поддръжка, използвайте Фигура 21 и Таблица 7 на страница 52, за да
определите дължините и разположенията на тръбите. Когато инсталирате нов
тръбопровод, се препоръчва да потопите краищата в гореща вода, преди да
извършите връзките. Препоръчва се и да се отстранява и сменя по една тръба
едновременно.
Номерът в илюстрацията съответства на номерата на частите, изброени в
легендата, като са посочени и размерът, каталожният номер и количеството.
Посочената в Таблица 7 дължина указва колко дълъг трябва да е конкретният
сегмент от тръбопровода. Операторът трябва да отреже част с тази дължина от
намотката с правилните тръби.
Посоченият каталожен номер за тръбите в легендата указва намотката с тръби, от
която трябва да се отреже сегмента, а не номера на самия сегмент.
Тръбите с DPD реактив може да потъмнеят преди планираният момент на смяна,
но това няма да повлияе върху производителността на инструмента.
Таблица 8 включва информация за спецификациите и местоположенията на
прочистването с въздух, източването на кутията, източването на пробата и
добавянето на проба. Вижте Фигура 21.
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Фигура 21 Диаграма на водопровода
Таблица 7 Дължини за смяна на тръбопровода за Фигура 21
Елем
ент

Описание

Дължина
(количество)

От...

Към...

Номер на
елемент

1

1/8" ID, 1/4" OD

4,5 инча (1)

Изход от корпуса на
помпата

Колориметър

4329300

2

0.063" ID, 0.193" OD

7,0 инча (2)

Изход от корпуса на
помпата

Y-образен фитинг

4425300

3

1/16" ID, 3/32" OD

2,0 инча (4)

Вход към корпуса на
помпата

Изход от корпуса
на помпата

4271700

4

0,062 ID, 0,125" OD

6,0 инча (2)

Капачка на бутилката с
реактив

Вход към корпуса
на помпата

4207600

5

0,062" ID, 0,125" OD

6,0 инча (2)

Капачка на бутилката с
реактив

Фитинг за отвора
на реактива

4207600

6

1/32" ID, 3/32" OD

7,0 инча (2)

Дъно на бутилката с
реактив

Капачка на
бутилката с
реактив

4552400

7

1/8" ID, 1/4" OD

7,0 инча (1)

Т-образен байпас на
пробата

Вход към корпуса
на помпата

4329300
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Таблица 7 Дължини за смяна на тръбопровода за Фигура 21 (продължава)
Елем
ент

Описание

Дължина
(количество)

От...

Към...

Номер на
елемент

8

1/8" ID, 1/4" OD

1,5 инча

Т-образен байпас на
пробата

Входен фитинг за
пробата

4329300

9

1/4" OD x 0,04 W,
черен

варира (1)

Изход за
кондициониране на
пробата

Фитинг за кутията

3061600

10

1/2" ID

варира (1)

Дренажен отвор на
инструмента

Дренажен отвор за
потребителя

(не е посочен)

11

1/32" ID, 3/32" OD

3 инча

Т-образен байпас на
пробата

Фитинг за дренаж

4425300

12

1/32" ID, 3/32" OD

1,0 инч (1)

Y-образен фитинг

Колориметър

4425300

13

0,500” ID, 11/16” OD

12 инча

Колориметър

Фитинг за дренаж

5410800

Таблица 8 Местоположения по корпуса за дренаж, прочистване с въздух, добавяне на пробра

6.2
6.2.1

A

Прочистване с въздух, 0,01 CFM при 20 PSIG макс., ¼ in. O.D.
тръба

B

Източване на кутията, ½ in. I.D. тръба

C

Източване на пробата, ½ in. I.D. тръба

D

Добавяне на проба, 5 PSIG макс, ¼ in. O.D. тръба

E

Корпус

Непланирана поддръжка
Смяна на предпазители
Предпазителят T, 2,5 A, 250 V, използван в този инструмент, се използва за работа
на 115 V и на 230 V.
ОПАСНОСТ
Опасност от електрически удар. Прекратете подаването на захранване
към инструмента , когато изваждате или поставяте предпазител..
ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. За непрекъсната защита срещу опасност от пожар
заменяйте предпазителя само с такъв от същия вид и със същите
номинални стойности.
Процерура за замяна на предпазители:
1. Уверете се, че към инструмента не се подава захранване. превключвателят за
захранване на инструмента не прекъсва захранването от предпазителите. То
трябва да се прекъсне дистанционно, за да се прекъсне захранването към
предпазителите.
2. Свалете капака за достъп на потребителя.
3. Намерете държачите на предпазителите (близо до клемореда в отделението с
кабелите за потребителя). Вижте Фигура 13 на страница 27.
4. Извадете двата предпазителя (F1 и F2) и ги сменете с нови предпазители със
същите спецификации (T, 2,5 A, 250 V). Вижте Части и аксесоари на
страница 61.
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Поддръжка
5. Поставете обратно капака за достъп на потребителя и възстановете подаването
на захранване.

6.2.2 Почистване на корпуса на инструмента
Като се уверите, че корпусът е здраво прикрепен, избършете външната му част с
помощта на кърпа и мек почистващ препарат. Не позволявайте в корпуса да
навлезе влага.

6.2.3 Почистване на колориметъра
В колориметричната измервателна камера може да се натрупа утайка или да се
образува покритие по вътрешните стени. Препоръчва се почистване с киселинен
разтвор и памучен тампон ежемесечно. В зависимост от условията на пробата може
да се налага по-често почистване на камерата.
ВНИМАНИЕ
Опасност от излагане на химическо лъчение. Използваните в тази
процедура химични вещества може да са опасни, ако не се борави с тях по
подходящ начин или ако случайно бъдат използвани неправилно.
Прочетете всички предупреждения върху етикетите на реактивите.
Винаги се препоръчва носенето на защитни очила, когато е възможен
контакт с химични вещества.
Процедура за почистване на колориметричната камера:
1. Натиснете бутона MENU (Меню), след което натиснете стрелката за НАДОЛУ,
докато се покаже менюто MAINT (Поддръжка). Натиснете ENTER (Въвеждане).
2. Натиснете стрелката за НАДОЛУ, за да превъртите до опцията CLEAN
(Почистване). Натиснете ENTER (Въвеждане).
3. Виж Фигура 22 и намерете колориметъра.
4. Отстранете гумената тапа в горната част на колориметъра.
5. Отстранете магнитната бъркалка с помощта на извит метален кламер.
Вижте Фигура 22.
6. Изчакайте, докато в реда за състоянието на дисплея започне да мига CLEAN
(Почистване), след което напълнете колориметъра със стандартен разтвор на
19,2 N сярна киселина (203832).
Забележка: Сярна киселина с по-ниска нормалност НЯМА да бъде достатъчна за
почистването на колориметъра.

7. Оставете сярната киселина в колориметъра в продължение на 15 минути.
8. Вкарайте дървен или хартиен тампон с памучен връх* в отвора и го движете
нагоре и надолу , като търкате внимателно и така почиствате вътрешните
повърхности на колориметричната камера. Почистете бъркалката с
памучния тампон (Фигура 23).
9. Монтирайте бъркалката.
10. Сменете гумената тапа в горната част на колориметъра и се уверете, че капакът
е върху визьора на колориметъра.
11. Натиснете бутона EXIT (Изход), да се върнете незабавно към нормална работа.
Инструментът ще се върне към нормална работа автоматично след 60 минути.

*Не
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използвайте пластмасов тампон при почистване на колориметъра със сярна киселина. Тя ще разложи пластмасата.

Поддръжка

Фигура 22 Премахване на бъркалката
1

Извадете тапата от горния отвор на колориметъра.

2

Внимателно вкарайте изправен кламер в отвора в
горната част на колориметъра и бавно издърпайте
навън бъркалката.

3

Колориметър
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Поддръжка

Фигура 23 Почистване на колориметъра
1

Извадете тапата от горната част на колориметъра.

2

Изтъркайте внимателно вътрешността на
колориметъра с тампон с памучен връх.

3

Колориметър

6.2.4 Смяна на филтъра за кондициониране на пробата
За да поставите филтъра в корпуса:
1. Изолирайте филтъра, като вентилите от всяка страна.
2. Отвийте горната част на корпуса на филтъра. Вижте Фигура 7 на страница 19.
3. Вкарайте филтърния елемент и натиснете, докато застане на място.
4. Сменете върха на корпуса на филтъра.

6.2.5 Почистване на разливане на реактив
Избършете разливанията с чиста кърпа за еднократна употреба и я изхвърлете
съобразно приложимите федерални, държавни и местни разпоредби.
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Раздел 7

Отстраняване на неизправности
В случай на неизправност на инструмента може да се използва следното
ръководство за отстраняване на повреди, за да се отстрани проблемът. Свържете
се с най-близкия сервизен център за помощ или за указания за транспортиране, ако
инструментът трябва да се върне.

7.1 Ръководство за отстраняване на повреди
Таблица 9 предоставя информация за отстраняване на повреди с инструмента.
След като определите признака и вероятната причина, изпълнете стъпките по
корективните действия в посочения ред.
Таблица 9 Ръководство за отстраняване на повреди
Признак

Вероятна причина

Корективно действие

Дисплеят не светва и
двигателят на помпата не
работи

Няма работно захранване

Проверете позицията на превключвателя на
захранването и връзките на захранващия кабел.

Дисплеят не светва, а
двигателят на помпата
работи.

Проблем с подаването на
захранване

Сменете главната печатна платка.

Ниско работно захранване

Проверете дали мрежовото напрежение е в
рамките на спецификациите.

Неправилна настройка на
превключвателя за избор на
мрежовото напрежение

Проверете позицията на превключвателя за
избор на мрежовото напрежение.

Кабелът на двигателя не е свързан
към печатната платка

Проверете връзката на кабела на двигателя.

Неизправен двигател

Сменете двигателя.

Няма бъркалка

Поставете бъркалка в колориметъра

Крилчатите винтове на
притискащата пластина не са
затегнати докрай.

Затегнете крилчатите винтове.

Пробата не тече към инструмента.

Проверете кондиционирането на пробата и
другите линии, подаващи проба.

Повече от една бъркалка

Свалете тапата от горната част на колориметъра
и използвайте фенерче, за да осветите
вътрешността на камерата. Погледнете в
колориметъра, за да определите дали вътре има
повече от една бъркалка. Извадете излишните
бъркалки.

От колориметъра прелива
проба

Линията за източване е
задръстена или в нея има въздух

Почистете линията за източване и/или отстранете
въздуха от дренажните тръби.

По колориметъра се
кондензира прекалено
много влага

Температурната разлика между
пробата и средата на уреда за
анализ е прекалено голяма.

Ако е практично, изчакайте температурата на
пробата да се затопли до стайната температура,
преди да навлезе в уреда за анализ.

Ниско показание

Задръстен тръбопровод

Смяна на тръбата

Дисплеят свети, а
двигателят на помпата не
работи.

Нулев показател
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7.2 Системни аларми
Показва се алармено съобщение и инструментът спира да функционира нормално,
когато е активирана системна аларма. Разрешете указания от алармата проблем,
за да продължите нормалната работа.
Таблица 10 Системни аларми
Аларма

EE грешка

A2D
грешка

Неизправ
ност със
светодио
дите
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Какво указва алармата

Невъзможност за запис в
EE ROM

Референтно измерване = 0
аналогово-цифрови импулси
Указва, че колориметърът
отчита нулево количество
светлина. Вероятно е
фотометричния сензор/
преобразувателят на аналогови
към цифрови импулси да е
дефектен.

Фотометричният сензор на
колориметъра отчита
прекалено ниско ниво на
светлина за референтно
показания (по-малко от 100
аналогово-цифрови импулса).

Показана аларма и
индикация
на инструмента

EE ERROR (ЕЕ грешка)

A/D ERROR - EXIT TO
RESTART (A/D ГРЕШКА
- "ИЗХОД" ЗА
РЕСТАРТИРАНЕ)

Светодиодът за
аларма свети

LED ERROR - EXIT TO
RESTART (ГРЕШКА
СЪС СВЕТОДИОДИТЕ "ИЗХОД" ЗА
РЕСТАРТИРАНЕ)

Светодиодът за
аларма свети

Резолюция
Натиснете бутона EXIT (Изход), за да
рестартирате инструмента. Ако проблемът се
повтори, може да се наложи да смените
основната печатна платка.
Свържете се със сервиз на Hach .
Натиснете бутона EXIT (Изход), за да
рестартирате инструмента. Ако проблемът се
повтори, има неизправност с колориметъра.
Конекторът между инструмента и
колориметъра може да не извършва правилна
връзка. Отстранете колориметъра, проверете
щифтовете на конектора и ги затегнете, ако е
необходимо. Поставете обратно
колориметъра. Ако проблемът остане, сменете
колориметъра.
Натиснете бутона EXIT (Изход), за да
рестартирате инструмента. Ако проблемът се
повтори, почистете камерата за пробата.
Ако и това не помогне за отстраняването му,
отстранете тапата от визьора за пробата на
колориметъра. Трябва да можете да видите
бял лампа. (Трябва да изчакате няколко
минути от включването на инструмента, за да
светне лампата.) След това тя ще остане
включена непрекъснато. Ако лампата не
светне и колориметърът току-що е бил изваден
и поставен обратно, конекторът на
колориметъра не прави добра връзка.
Извадете колориметъра и проверете
щифтовете на конектора. Ако те са огънати,
изправете ги и поставете обратно
колориметъра. Ако проблемът все още не е
отстранен, сменете колориметъра.
Свържете се със сервиз на Hach.

Отстраняване на неизправности
Таблица 10 Системни аларми
Аларма

Какво указва алармата

Неизправ Указва, че не е отчетен сигнал
ност с
за началната позиция на
двигателя двигателя на помпата.

SCR
грешка

Двигателят за цикъла не се
изключва в съответния момент,
което води до кратък общ
период на цикъла.

Показана аларма и
индикация
на инструмента

MOTOR ERROR - EXIT
TO RESTART (Грешка с
двигателя - "Изход" за
рестартиране)

Светодиодът за
аларма свети

SCR ERROR - EXIT TO
RESTART (SCR

грешка - "Изход" за
рестартиране)
Светодиодът за
аларма свети

Резолюция
Натиснете бутона EXIT (Изход), за да
рестартирате инструмента. Ако проблемът се
повтори, проверете следното. Ако двигателят
не се включва при включването на
инструмента, опитайте следното:
1 Проверете дали двигателят е включен в
основната печатна платка.
2

Сменете двигателя.

3

Сменете основната печатна платка.

Ако двигателят работи и съединителят му се
включва, опитайте следното:
1 Проверете дали оптичният превключвател
е правилно включен в основната печатна
платка и дали е на правилна позиция в
корпуса.
2

Сменете оптичния превключвател.

3

Сменете главната печатна платка.

Натиснете бутона EXIT (Изход), за да
рестартирате инструмента. Ако проблемът се
повтори, сменете основната печатна платка.

7.3 Системни предупреждения
Изведете активните предупреждения с помощта на функцията RECALL WARNINGS
(Извикване на предупрежденията) в менюто за аларми. За да изчистите
предупрежденията, използвайте функцията CLEAR WARNINGS (Изчистване на
предупрежденията) в менюто за аларми.
Таблица 11 Системни предупреждения
Предупреж
дение

Какво указва алармата

POWER
(Захранван
е)

Отпадане на захранването. По
подразбиране това предупреждение е
деактивирано.

Слаб
сигнал

Референтното измерване е под 2000
аналогово-цифрови импулса.

Пределно
усилване

Калибриране, довело до фактор на
корекция на усилването над 1,1 или под
0,9. Стандартът за калибрирането и
стойността, която операторът се опитва да
въведе, не съвпадат. Тествайте повторно
стандарта за калибрирането и извършете
ново калибриране на CL17.

Показана аларма и
индикация на
инструмента
POWER (ЗАХРАНВАНЕ)

LOWSIG (СЛАБ СИГНАЛ)

MARG G (ПРЕДЕЛНО
УСИЛВАНЕ)

Резолюция
Проверете кабелите и
прекъсвачите, които захранват
CL17.
Почистете камерата за проба
Сменете камерата за проба
Задайте стойностите по
подразбиране за
калибрирането.
Проверете стойността на
стандарта.
Калибрирайте инструмента
повторно.
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Таблица 11 Системни предупреждения
Предупреж
дение

Пределна
нула

Пределно
отместване
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Какво указва алармата

Калибриране, довело до фактор на
калибриране на отместването над 0,2 и
под 0,5.

Измерена е висока стойност на отместване
при изключен светодиод. Обикновено това
е причинено от незначителни течове.

Показана аларма и
индикация на
инструмента

Резолюция

MARG Z (ПРЕДЕЛНА
НУЛА)

Задайте стойностите по
подразбиране за
калибрирането.
Проверете нулевата стойност.
Калибрирайте инструмента
повторно.

MARG 0 (ПРЕДЕЛНО
ОТМЕСТВАНЕ)

Проверете дали крайните гайки
на колориметъра са здраво
завинтени на място.
Проверете за незначителни
течове.

Раздел 8

Части и аксесоари

Описание

Количество

Номер на елемент

Печатна платка, основна

за 1 бр.

5440400

Модул на колориметъра

за 1 бр.

6867000

Пробка на колориметъра

за 1 бр.

6868500

Съединител за аларма или записващо устройство

за 1 бр.

4458200

Монтажни елементи за ексцентрика/разклонителя

за 1 бр.

5445200

Ролка, реактив

за 1 бр.

4274100

Ролка, проба

за 1 бр.

4274200

Предпазител, (T, 2,5 A, 250V) одобрен според UL/CSA/CE, необходими 2 бр.

за 1 бр.

4952600

Инсталационен комплект

за 1 бр.

5516400

Комплект за поддръжка

за 1 бр.

5444300

Комплект за поддръжка, предварително монтиран

за 1 бр.

5444301

Двигател

за 1 бр.

5444600

Напорна пластина

за 1 бр.

5411800

Сито, 40 отвора, резервна част за кондициониране на пробата

за 1 бр.

5418400

Бъркалка, микро

за 1 бр.

6865600

2

5410100

Дебитомер с OD тръбопровод от 1/4 инча

за 1 бр.

4643600

Комплект за захранващ кабел с механизъм за отпускане на обтягането, 115 V,
за работа в Северна Америка

за 1 бр.

5448800

Комплект за захранващ кабел с механизъм за отпускане на обтягането, 240 V,
за работа в Европа

за 1 бр.

5448900

за 1 бр.

2556900

Буферен разтвор за свободен хлор

—

8867711

Индикаторен разтвор за свободен хлор

—

2314011

DPD индикаторен прах

—

2297255

за 1 бр.

2557000

Буферен разтвор за общ хлор

—

2263511

Индикаторен разтвор за общ хлор

—

2263411

DPD индикаторен прах

—

2297255

пакет

5 или 100

Крилчат винт, за прикрепване на напорната пластина
Допълнителни принадлежности

Реактиви
Комплект реактиви за тестване за свободен хлор
Включва:

Комплект реактиви за тестване за общ хлор
Включва:

6” памучни почистващи тампони
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Раздел 9

Сертифициране

9.1 FCC (Федерална комисия по комуникациите) ЧАСТ 15, гранични
стойности клас „A“
Протоколи от потвърждаващи изпитания на Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado
Hardware Test Center (A2LA # 0905-01) и удостоверение за съвместимост на Hach
Company.
Това устройство съответства на Част 15 от правилата на FCC. Работата му
съответства на следните две условия:
1) това устройство не може да причини вредни смущения, и 2) това устройство
може да приеме всякакво получено смущение, включително такова, което може да
доведе до нежелани последици върху работата.
Промени или модификации на този модул, които не са изрично одобрени от
страната, отговорна за съответствието, може да отменят правото на потребителя да
работи с оборудването.
Оборудването е тествано, като е установена неговата съвместимост с
ограниченията за цифрово устройство клас „А“, в съответствие с част 15 от
правилника на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна
защита срещу вредни смущения при работа на оборудването, когато това става в
търговска среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва
високочестотна електромагнитна енергия и, ако не е монтирано правилно и
използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на
радиокомуникациите. Експлоатацията на това оборудване в населени участъци е
вероятно да предизвика неблагоприятни смущения, като в такива случаи от
потребителя се изисква да предприеме за своя сметка мерки, необходими за
елиминиране на смущенията. Лесно могат да се приложат следните техники за
намаляване на проблемите със смущенията.
1. Изключете уреда за определяне на хлор CL17 от източника му на захранване,
за да проверите дали това е източникът на смущението или не.
2. Ако уредът за определяне на хлор CL17 е свързан към същото гнездо, към
което е свързано устройството, получаващо смущението, опитайте да
използвате друго гнездо.
3. Изместете уреда за определяне на хлор CL17 далеч от устройството, което
получава смущението.
4. Променете положението на приемателната антена на устройството, което
приема смущенията.
5. Опитайте да приложите комбинация от горните мерки.
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Приложение AКарта за мрежови интерфейс
Уредът за анализ CL17 може да се закупи с карта за мрежови интерфейс. Това
позволява уредът за анализ да се свързва чрез софтуера AquaTrend® с един главен
интерфейс AquaTrend, един модул за сериен вход/изход (SIO), един модул за
изходен сигнал (SOM) с две релета и един изход за записващо устройство и два
MOD I/O. Не се поддържат модулите за отдалечен AquaTrends и цифров дисплей.
Виж ръководството с инструкции за интерфейса AquaTrend за пълни
подробности за конфигурирането на мрежата на Hach.
1. Прекарайте одобрен от Hach мрежови кабел към уреда за анализ CL17.
Прекарайте мрежовия кабел през средния отвор за кабел в корпуса на CL17.
(Този отвор се използва и за прекарване на кабелите за изходна на
записващото устройство.) Използвайте подходящо оборудване, за да
поддържате оценките NEMA 4X и IP66.
2. Оголете краищата на мрежовия кабел. Оголете изолацията на проводниците на
¼ инча (0,635 cm), както е показано на Фигура 24.
3. Поставете всеки от оголените краища на проводниците в 3-щифтовия
съединител, като съблюдавате информацията в Таблица 12. Уверете се, че
изолацията на проводника е поставена спрямо съединителя. Не оставяйте
оголени жици.
4. Вкарайте завършения кабел в J1 на картата на интерфейса.
5. Прикрепете обратно панела за достъп към корпуса на инструмента с
двата винта.
6. Подайте отново захранване към уреда за анализ CL17.

1
2

Фигура 24 Правилна подготовка на проводниците
Таблица 12
Позиция

Сигнал

Цвят на проводника

1

GND

Екран

2

NET_A

Бяло

3

NET_B

Зелен

A.1 Свързване на уреда за анализ към мрежата с помощта на
интерфейса AquaTrend
1. Направете мрежовите връзки от уреда за анализ CL17 към мрежата AquaTrend.
Препоръчва се да извършите връзките в разпределителната кутия.
Задължително свържете екранирането на кабела.
2. От главния интерфейс AquaTrend добавете уреда за анализ CL17 към мрежата:
a. Натиснете бутона MENU (Меню) и изберете key and select NETWORK MENU
(МЕНЮ ЗА МРЕЖА).

b. Изберете ADD DEVICE (ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО). Дисплеят на AquaTrend
ще покаже името на инструмента и номера на версията.
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c. Когато на дисплея се появи ADD DEVICE (Добавяне на устройство) натиснете
ENTER (Въвеждане). На дисплея на AquaTrend ще се покаже CL17
CONFIGURING DEVICE. PLEASE WAIT (CL17 конфигуриране на устройство.
Моля, изчакайте).
d. След като сензорът се добави към мрежата, ще се покаже съобщение с
името на сензора. Натиснете ENTER (Въвеждане), за да приемете
показаното име на сензора. Натиснете бутона MENU )Меню), за да се
върнете към основното меню.

A.2 Добавяне на измерването към канал
Измерването от уреда за анализ CL17 трябва да е свързано с канал на интерфейса
AquaTrend, за да може да се покаже на дисплея на AquaTrend. Свържете
измерването към канала по следния начин:
3. Изберете AQUATREND MENU (Меню AquaTrend) и натиснете бутона ENTER
(Въвеждане).
4. Изберете DISPLAY SETUP (Настройка на дисплея) и натиснете ENTER
(Въвеждане).
5. Изберете MEASUREMENT TO CHANNEL (Измерване към канал) и натиснете
ENTER (Въвеждане).
6. Изберете ATTACH (Свързване) и натиснете ENTER (Въвеждане).
7. Изберете един от наличните канали на AquaTrend и натиснете ENTER
(Въвеждане).
8. Натиснете отново ENTER (Въвеждане), за да изберете ATTACH TO CL17
(СВЪРЗВАНЕ КЪМ CL17).

9. Натиснете бутона MENU (Меню), за да се върнете към основния дисплей на
AquaTrend. Показанието ще се показва и актуализира на всеки 2,5 секунди.

A.3 Аларми и предупреждения
Ако на уреда за анализ CL17 съществува състояние на аларма или
предупреждение, те ще бъдат указани на AquaTrend с помощта на сигнализатора за
аларми. Действителната аларма или предупреждение трябва да се прегледа и
разреши на уреда за анализ CL17. Алармите и изходните сигнали на записващото
устройство на уреда за анализ CL17 могат да се свържат също и към модул за
изходни сигнали. Прегледайте ръководството за модула за изходни сигнали.

A.4 Регистриране на данни с помощта на модула за сериен вход/изход
Уредът за анализ CL17 изпраща показателите за хлор (в ppm) към модула SIO по
мрежата, ако има такъв. Данните за сервизна диагностика трябва да са
деактивирани, преди извеждането на данни към модула SIO:
1. Натиснете бутона MENU (Меню), след което СТРЕЛКАТА ЗА НАДОЛУ, докато се
покаже SETUP (Настройка).
2. Натиснете ENTER (Въвеждане).
3. Натиснете ENTER (Въвеждане), когато се покаже DIAG OUTPUT.
4. Използвайте СТРЕЛКАТА ЗА НАГОРЕ ИЛИ ЗА НАДОЛУ, за да изберете ON
(Включено) или OFF (Изключено), след което натиснете ENTER (Въвеждане), за
да изберете показаната опция. Натиснете бутона EXIT (Изход), за да се върнете
към дисплея на измерването.
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Форматът на данните е показан по-долу, като n е номерът на канала на модула
SIO за CL17. (Номерът на канала (1–8) се назначава според реда, в който
устройството е добавено към мрежата.) Прегледайте ръководството за интерфейса
AquaTrend за информация относно определянето на номера на канала.
Забележка: В следните команди n представлява номера на канала.

[n]3.00,<CR><LF><NULL\>
Ще има допълнителни низове за диагностика, ако е активирана сервизната
диагностика. Тази диагностика е предназначена само за сервизния персонал.
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A.5 Ръчно изпращане на данните
Забележка: Прегледайте ръководството за модула за входно-изходни сигнали за
допълнителна информация за комуникирането с модула SIO.

Обикновено данните се изпращат (обявяват) на всеки 2½ минути. Функцията за
автоматично изпращане не може да се променя, но данните от системата могат да
се изпратят ръчно по следния начин:
Въведете следното, за да активирате режима на ръчно изпращане: nRMR1
Въведете следното, за да получите последния показател: nRMR?
За да се върнете в режим на автоматично изпращане, въведете следното:
nRMR0

A.6 Използване на модула за изходни сигнали
Прегледайте ръководството на модула за изходни сигнали (Кат. № 5125018), за да
конфигурирате до две релета и един 4–20 mA сигнал. Релетата и сигналите от
записващото устройство повтарят сигналите от вградените в CL17 релета и
записващи устройства.

A.7 Регистриране на данни с помощта на модула MOD I/O
Данните за измерванията и алармите от уреда за анализ CL17 могат да се
преобразуват в протокол Modbus®* с помощта на модула MOD I/O на Hach. След
това данните могат да се изпратят до всяко основно устройство Modbus (PLC/DCS),
включително до OPC сървър/OPC регистратор на данни на Hach. Прегледайте
ръководството за модула MOD I/O за допълнителна информация.
Уредът за анализ CL17 разполага със следната информация за настройка за
модула MOD I/O :

*Modbus
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Брой цели измервания

1

Брой измервания на плаваща точка

1

Брой аларми

2

Идентификационен № на сензора

8

е регистрирана търговска марка на Modicon Corporation.
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