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Bölüm 1

Teknik Özellikler
Teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin deðiþtirilebilir.

Genel
Ekran

LCD, 3½ basamaklý ölçüm okumasý ve altý karakterli alfanümerik kaydýrýlabilen
metin satýrý.

Muhafaza

Contalý kapak yerine geçirilmiþ haldeyken IP62 deðeri

Cihaz açýklamasý

34,3 cm (G) x 41,9 cm (Y) x 19,1 (D) (13,5 x 16,5 x 7,5 inç)

Montaj

Duvara montaj

Cihaz nakliye aðýrlýðý

7,3 kg (16 lb)

Garanti

Hach Þirketi, aksi ürün kýlavuzunda belirtilmediði sürece ilk alýcýya, ürünün sevk
edildiði tarihten itibaren bir yýl geçerli olmak üzere hatalý malzeme veya yanlýþ
iþçilik nedeniyle ürünlerinde meydana gelecek arýzalara karþý garanti
vermektedir.

Belgelendirme

CE onaylý. ETL tarafýndan UL ve CSA standartlarýnda listelenmiþtir.

Numune Gereklilikleri
Numune þartlandýrmaya giden numune
akýþ hýzý

200 ila 500 ml/dk

Cihaza giriþ basýncý

1 ila 5 psig; 1,5 psig optimumdur. 5 psig'nin aþýlmasý, numune þartlandýrma
kullanýlmadýðý takdirde numune hortumunun arýzalanmasýna neden olabilir.

Numune þartlandýrmaya giriþ basýncý

1,5 ila 75 psig (numune hortumu cihazýn altýyla ayný seviyede; bkz. Þekil 7
sayfa 18)

Numune sýcaklýðý aralýðý

5 ila 40 °C (41 ila 104 °F)

Cihazdaki giriþ baðlantýsý

Hýzlý-ayrýlan baðlantýsý bulunan ve dýþ çapý ¼ inç olan polietilen hortum

Tahliye baðlantýsý

½ inç hortum baðlantý parçasý

Numune þartlandýrma

Ürünle birlikte gelen numune þartlandýrma grubunu kullanýn

Reaktif/Standart Gereklilikleri
Maksimum reaktif kullanýmý

Ay baþýna yarým litre (iki reaktifin her biri)

Reaktif kaplarý

Yüksek yoðunluklu polietilen (2) ½ litrelik þiþeler

Reaktif için dýþ koruma

Reaktif þiþeleri, analizörün gövdesi içinde yer alýr ve harici olarak
havalandýrýlýr.

Elektrik
Güç gereklilikleri

100–115/230 VAC (cihaz içindeki seçme anahtarý); 90 VA, 50/60 Hz, 2,5 Amp
sigorta

Güç baðlantýsý

Baðlantý, mahfazada bulunan bir ½ inç kanal deliði vasýtasýyla üç kablolu
bariyer terminal blok ile gerçekleþtirilir. Kablo derecesi: 18 AWG.

Montaj kategorisi

II

Kirlilik derecesi
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Koruma sýnýfý

I

Alarm röle çýkýþlarý

Ýki güç gelmeyen SPDT rölesi, her birinin nominal deðeri: 5 A dirençli,
maksimum 240 V AC. Numune ayar noktasý alarmlarý (yüksek veya düþük)
veya sistem uyarý göstergesi veya sistem alarm göstergesi olarak iþlev görebilir.
Yüksek gerilim (30 V RMS ve 42,2 V PÝK veya 60 V DC'den büyük) veya düþük
gerilim (30 V RMS ve 42,2 V PÝK veya 60 V DC'den küçük) kullanabilirsiniz.
Yüksek ve düþük gerilim kombinasyonu kullanmayýn.

Alarm baðlantýsý

Baðlantý, mahfazada bulunan bir ½ inç kanal deliði vasýtasýyla çýkartýlabilir üç
kablolu bir fiþ kullanýlarak gerçekleþtirilir. Kablo derecesi: 12–18 AWG.

Kaydedici çýkýþý

Bir izolasyonlu kaydedici çýkýþý, 4–20 mA (0–20 mA aralýðýnda ayarlanabilir).
Tavsiye edilen yük empedansý 3,6 ila 500 ohm'dur
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Kaydedici çýkýþý baðlantýlarý

Baðlantý, mahfazada bulunan bir ½ inç kanal deliði vasýtasýyla çýkartýlabilir üç
kablolu bir fiþ kullanýlarak gerçekleþtirilir. Kablo derecesi: 12–22 AWG.

Optik
Iþýk kaynaðý

Pik dalgaboyu 520 nm olan Sýnýf 1 LED (ýþýk yayan diyot); tahmini minimum
ömür 50.000 saat

Performans
Çalýþma aralýðý

0–5 mg/L serbest veya kalýntý klor

Doðruluk

±%5 veya ±0,04 ppm, hangisi daha büyükse

Hassasiyet

±%5 veya ±0,01 ppm, hangisi daha büyükse

Miktar tayini sýnýrý

0.09 ppm

Döngü süresi

2,5 dakika

Saptama sýnýrý

0.03 ppm

Kalibrasyon

Varsayýlan kalibrasyon eðrisini kullanýr

Güç düðmesi

Kullanýcýnýn eriþebileceði güç düðmesi gereklidir

Kaydedici

Bir adet 4-20 mA/0–20 mA

Alarm röle çýkýþlarý

Ýki SPDT rölesi, 240 V AC'de 5 A direnç gösteren yük. Numune ayar noktasý
alarmlarý (yüksek veya düþük) veya sistem uyarý göstergesi veya sistem alarm
göstergesi olarak iþlev görebilir.

Ýsteðe baðlý harici çýkýþlar

Hach AquaTrend® Að Arabirimi

Ortam
Saklama sýcaklýðý aralýðý

-40 ila 60 °C (-40 ila 140 °F)

Çalýþtýrma sýcaklýðý aralýðý

5 ila 40 °C (41 ila 104 °F)

Nem

40 °C'de %90 (104 °F'de %90)

Hava tahliyesi (isteðe baðlý)

Maksimum 20 psig'de 0,1 CFM cihaz kalitesinde hava, ¼-inç D.Ç. hortum

Yükseklik

2000 m (6561 ft)
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Bölüm 2

Genel Bilgiler
Bu kýlavuzdaki bilgiler, dikkatlice kontrol edilmiþtir ve doðru olduklarýna inanýlmaktadýr.
Ancak üretici, bu kýlavuzda bulunabilecek herhangi bir yanlýþlýktan dolayý hiçbir
sorumluluk kabul etmemektedir. Üretici hiçbir durumda, bu kýlavuzdaki herhangi bir
yanlýþlýk ya da eksiklikten kaynaklanan doðrudan, dolaylý, özel, tesadüfi ya da sonuçta
meydana gelen hasarlardan, bu tür hasarlar olabileceði konusunda daha önceden
bilgilendirilmiþ olsa bile sorumlu olmayacaktýr. Sürekli ürün geliþimi konusundaki
kararlýlýðý nedeniyle üretici, bu kýlavuzda ve kýlavuzun açýkladýðý ürünlerde herhangi
bir zamanda, önceden haber vermeden ya da herhangi bir yükümlülüðe sahip olmadan
geliþtirme yapma hakkýný saklý tutmaktadýr.
Güncellenmiþ basýmlara, üreticinin web sitesinden ulaþýlabilir.

2.1 Güvenlik bilgileri
Bu cihazý paketinden çýkarmadan, kurmadan veya çalýþtýrmadan önce lütfen bu
kýlavuzun tümünü okuyun. Tüm tehlike, uyarý ve dikkat ifadelerine özellikle dikkat edin.
Aksi halde, operatörün ciddi þekilde yaralanmasý ya da ekipmanýn hasar görmesi söz
konusu olabilir.
Bu cihazýn korumasýnýn bozulmadýðýndan emin olun, cihazý bu kýlavuzda belirtilenden
baþka bir þekilde kullanmayýn veya kurmayýn.

2.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanýmý
TEHLÝKE
Potansiyel olarak veya yakýn bir zamanda olmasýndan korkulan, önlenmediði
takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak tehlikeli bir duruma iþaret
eder.
UYARI
Potansiyel olarak veya yakýn bir zamanda olmasýndan korkulan, önlenmediði
takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir duruma
iþaret eder.
DÝKKAT
Ýkincil öneme sahip ya da orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek olasý bir
tehlikeli duruma iþaret eder.
Not: Kiþisel yaralanmalarla ilgili olmayan bir durumu gösterir.
Önemli Not: Engellenmediði takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir.
Özel olarak vurgulanmasý gereken bilgiler.
Not: Ana metni destekleyen bilgiler.

2.1.2 Uyarý amaçlý etiketler
Cihazýn üzerindeki tüm etiketleri okuyun. Burada belirtilenlere uyulmadýðý takdirde
kiþisel yaralanmalar olabilir ya da cihaz hasar görebilir.
Üzerinde bu simge bulunan elektrikli cihazlar 12 Aðustos 2005 tarihinden itibaren Avrupa kamusal atýk sistemlerine
atýlamaz. Avrupa yerel ve ulusal düzenlemelerine (AB Yönergesi 2002/96/EC) göre, Avrupa’daki elektrikli cihaz
kullanýcýlarý eski ya da ömrünün sonuna gelmiþ cihazlarý elden çýkarmak için artýk ürünün üreticisine, herhangi
bir masraf ödemeden iade etmek zorundadýr.
Not: Geri dönüþüm için iade etmeden önce lütfen kullaným süresi dolmuþ cihazýn, üretici tarafýndan verilen
elektrikli aksesuarlarýn ve tüm yardýmcý bileþenlerin uygun þekilde bertaraf edilebilmesi için nasýl iade edilmesi
gerektiði konusunda gerekli talimatlarý almak üzere üretici veya tedarikçi ile irtibata geçiniz.
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Bu, güvenlik uyarý sembolüdür. Olasý yaralanmalarý önlemek için bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarýna
uyun. Cihaz üzerinde ise çalýþtýrma veya güvenlik bilgileri için kullaným kýlavuzuna baþvurun.
Bu simge koruyucu gözlük takýlmasý gerektiðini belirtir.

2.2 Genel ürün bilgileri
2.2.1 Cihaz açýklamasý
TEHLÝKE
Kimyasal veya biyolojik tehlikeler. Bu cihaz, kamu saðlýðý, kamu güvenliði,
yiyecek ve içecek üretimi veya iþlemesi ile ilgili yasal sýnýrlamalarýn ve takip
gereksinimlerinin söz konusu olduðu bir tedavi iþlemi ve/veya kimyasal besleme
sistemini izlemek için kullanýlýyorsa, yürürlükteki tüm yönetmelikler hakkýnda
bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak ve cihazýn arýzalanmasý durumunda
yürürlükteki yönetmeliklere uyum için ilgili alanda yeterli ve uygun
mekanizmalarýn bulunmasýný saðlamak bu cihazýn kullanýcýsýnýn
sorumluluðundadýr.
Hach CL17 Klor Analizörü (Þekil 1), bir numune akýþýný klor içeriði açýsýndan sürekli
olarak izlemek için tasarlanmýþ bir mikroiþlemci kontrollü iþlem analizörüdür. 0 ila 5 mg/L
aralýðýnda serbest veya toplam klor izlenebilir. Kullanýlan tampon ve indikatör
çözeltilerine göre serbest veya toplam klor analizi tercihi gerçekleþtirilir.
DÝKKAT
Yangýn tehlikesi. Bu analizör yalnýzca sulu numunelerle kullaným için
tasarlanmýþtýr.
CL17 Klor Analizörü'nün gövdesi, kullaným ortamý açýsýndan IEC 529 uyarýnca IP62
derecesine sahiptir. Gövde, toz geçirmez ve damlamaya karþý dirençlidir ancak açýk
alanda kullaným için tasarlanmamýþtýr.
Cihazda, bir N,N-Dietil-p-fenilendiamin (DPD) indikatörü ve bir tampon içeren DPD
Kolorimetrik Yöntemi kullanýlýr. Ýndikatör ve tampon, numuneye dahil edilir ve klor
konsantrasyonuyla orantýlý bir yoðunlukta kýrmýzý bir renk oluþur. Fotometrik olarak
ölçülen klor konsantrasyonu, mg/L Cl2 olarak ön panelde, üç basamaklý LCD ekranda
görüntülenir.
Bir kaydedici çýkýþý (4-20 mA) kullanýlabilir. Kaydedici aralýðýnýn minimum ve
maksimum deðerleri (mg/L Cl2 olarak), analizörün klavyesi vasýtasýyla kullanýcý
tarafýndan programlanýr.
Programlanabilir alarm devreleri, iki adet seçilebilir klor seviyesi ayar noktasý için ikisi de
normalde açýk ve normalde kapalý olan röle kapatma iþlevleri saðlar. Ayar noktalarý,
genel aralýk dahilindeki herhangi bir noktada kullanýcý tarafýndan programlanabilir.
Sistem uyarýsý ve sistem alarmý özellikleri, bir dizi arýzayý tespit eden otomatik, kendi
kendini test diyagnostiði sunar ve kullanýcýnýn dikkat etmesi gerektiðini gösteren alarm
rölesi kapatma iþlevleri saðlar.
CL17 analizör, CL17'nin okumalarýný bir AquaTrend® ekranda görüntülemesini saðlayan
veya verilerin bir Seri Arabirim Modülü vasýtasýyla bir bilgisayara gönderilmesini
saðlayan bir Hach Að Arabirim Kartýyla birlikte satýn alýnabilir.
Ýndikatör ve tampon reaktifleri (her biri 473 mL), baþlangýçta fabrikada doldurulan
þiþeler içinde cihazýn mahfazasý içine yerleþtirilir. Reaktifler ayda bir kez yenilenir.
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Cihaz, elektronik bileþenler hidrolik bileþenlerden izole olacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Pencereler, kullanýcýya cihazýn gövdesini açmaksýzýn ekran göstergelerini ve reaktif
beslemesini izleme olanaðý sunar.

Þekil 1 Klor analizörü

2.2.2 Analiz yöntemi
Serbest mevcut klor (hipokloröz asit ve hipoklorit iyonlarý), 6,3 ile 6,6 arasýndaki bir pH
ile DPD indikatör reaktifini oksitler ve kýzýlýmsý mor renkli bir bileþik oluþur. Ortaya
çýkan rengin koyuluðu veya yoðunluðu, numunedeki klor konsantrasyonuyla orantýlýdýr.
Serbest klora özel bir tampon çözeltisi, uygun pH deðerini korur.
Toplam mevcut klor (serbest mevcut klor artý bileþik kloraminler), reaksiyona potasyum
iyodür eklenerek belirlenir. Numunedeki kloraminler, iyodürü oksitler ve iyodürü, tüm
mevcut serbest klorla birlikte DPD indikatörünü oksitleyerek pH 5,1'de kýzýlýmsý mor bir
rengin oluþmasýna neden olan iyoda dönüþtürür. Potasyum iyodür içeren farklý bir
tampon çözeltisi, reaksiyonun pH deðerini korur. Kimyasal reaksiyon tamamlandýktan
7
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sonra, 510 nm'deki optik absorbans, reaktifler eklenmeden önce numunede ölçülen
absorbansla karþýlaþtýrýlýr. Klor konsantrasyonu, absorbanstaki farktan hesaplanýr.
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2.2.3 Çalýþma kuramý
Analizör, 2,5 dakikada bir numunenin bir kýsmýný yakalayacak ve analiz edecek þekilde
tasarlanmýþtýr. Numune parçasý, kör absorbansýn ölçüldüðü kolorimetre ölçüm
hücresinde yakalanýr. Numunenin kör absorbansýnýn ölçülmesi, numunedeki herhangi
bir bulanýklýk veya doðal rengi dengelemeye izin verir ve bir otomatik sýfýr referans
noktasý saðlar. Reaktifler, kýzýlýmsý mor rengi oluþturmak için bu noktada eklenir ve bu
renk ölçülerek referansla karþýlaþtýrýlýr.
Bir lineer peristaltik pompa/valf modülü, gelen numunenin akýþýný kontrol eder ve
2,5 dakikalýk bir döngüyle tampon ve indikatör reaktiflerinin ölçülen hacimlerini enjekte
eder. Pompa/valf modülünde, özel kalýn duvarlý hortumu sabit bir plakaya karþý
sýkýþtýran sýkýþtýrma bloklarýný çalýþtýrmak için motor tahrikli bir kam kullanýlýr.
Döngü aþaðýdaki gibi çalýþýr:
1. Numune giriþ hattý açýlýr ve basýnç altýndaki numunenin, ölçümün gerçekleþtirildiði
kolorimetre numune hücresini ve numune hortumunu yýkamasýný saðlar.
2. Numune giriþ hattý kapatýlýr ve taze numune hücrede kalýr. Hücre hacmi, bir taþma
bendi tarafýndan kontrol edilir.
3. Numune giriþ hattý kapanýrken reaktif hatlarý açýlýr ve tampon ve indikatör
çözeltilerinin pompa/valf modülündeki hortuma dolmasý saðlanýr.
4. Reaktifin eklenmesinden önce ortalama bir referans ölçüm belirlemek için iþlenmemiþ
numunenin ölçümü alýnýr.
5. Reaktif çýkýþ bloðu açýlýr ve tampon ve indikatörün karýþmasý ve kolorimetre
hücresine girerek numuneyle karýþmasý saðlanýr.
6. Rengin oluþmasý için bir süre beklendikten sonra iþlenen numunenin ölçümü
alýnarak klor konsantrasyonu belirlenir.
Bu dizi 2,5 dakikada bir tekrarlanýr.
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Bölüm 3

Kurulum
TEHLÝKE
Elektrik çarpmasý ve yangýn tehlikesi. Kullaným kýlavuzunun bu bölümünde
açýklanan görevler sadece yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
UYARI
Elektrik Çarpma Tehlikesi Ana kablo gücüne bir 10 A devre kesici kurun. Devre
kesiciyi bir etiketle bu ekipmanýn yerel baðlantý kesicisi olarak belirleyin.

3.1 Cihazý ambalajýndan çýkarma
Analizörü nakliye kutusundan çýkarýn ve herhangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol
edin. Montaj Kiti (Kat. No. 5516402) ve Bakým Kitinin (Kat. No. 5444300) reaktiflerle
birlikte mevcut olduðundan emin olun.
Eðer herhangi bir parça eksikse veya hasar görmüþse üreticiyi ya da distribütörü (ABD
dýþý) arayýn.

3.2

Cihazýn ortam koþullarý
Cihaz gövdesi, yaklaþýk 5° ile 40 °C (18° ile 104 °F) arasýndaki sabit ortam
sýcaklýðýnda, kapalý ortamlarda genel amaçlý kullaným için tasarlanmýþtýr. Kapak
kapalý ve sýkýca geçirilmiþ durumdayken gövde için ortam deðeri IP62'dir. Cihazý
doðrudan güneþ ýþýðý gören bir yere monte etmeyin ve su damlamasýna karþý koruyun.

3.3 Cihazý duvara monte etme
Cihaz mahfazasý, duvara montaj için tasarlanmýþtýr. Boyutlar ve diðer montaj bilgileri
için bkz. Þekil 2, Þekil 3 ve Þekil 4. Montaj için ¼ inç vidalar kullanýn. Cihazý, her
döngüde numune hattýnýn havasýnýn tam olarak alýnmasýný saðlamak amacýyla
pratiklik açýsýndan numune alma alanýna mümkün olan en yakýn yere monte edin.
Tesisat ve kablo baðlantýlarý için cihaz mahfazasýnýn yanlarýnda ve altýnda yeterli
boþluk býrakýn.
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Þekil 2 CL17 cihazýnýn boyutlarý (1/3)
1

Hava tahliyesi hýzlý baðlantýsý
0,25 D.Ç. Polietilen Hortum, (4743800)

4

Güç baðlantýlarý

2

Röle/alarm kontak baðlantýlarý

5

4 x ¼” tavsiye edilen montaj cývatasý

3

Að ve 4-20 mA baðlantýlarý
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Þekil 3 CL17 cihazýnýn boyutlarý (2/3)
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Þekil 4 CL17 cihazýnýn boyutlarý (3/3)
1

Taþma kanalý, tavsiye edilen 0,50 Ý.Ç. hortum

2

0,50 Ý.Ç. tahliye hortumu, numune

3.4

3

Numune giriþi hýzlý baðlantýsý 0,25 D.Ç. Polietilen
hortum (4743800)

Tesisat baðlantýlarý
Not: Numune tahliyesi, numune ve kimyasal reaktifleri içeren analiz atýklarýný içerir. Gövde
tahliyesi, normal kullanýmda atýk üretmez. Ancak dökülme veya kaçak durumunda bir miktar atýk
meydana gelebilir. Her ne kadar kullanýlan kimyasallarýn konsantrasyonu düþük olsa da, bu
üründen atýklarýn uygun þekilde atýlmasýyla ilgili olarak yerel makamlara danýþmanýz en iyi
yöntemdir.

Numune giriþ ve tahliye baðlantýlarý, dýþ çapý ¼ inç olan hortum için bir hýzlý baðlantý
kullanarak cihazýn alt kýsmýnda yapýlýr. Bkz. Þekil 5. Dýþ çapý ¼ inç olan poli hortumu
baðlantýya doðru ittirerek takýn. Hortum doðru þekilde takýldýðýnda iki farklý "yerine
geçme" hissedilir. Hortum gereken þekilde oturtulmazsa, su basýncýna maruz
kaldýðýnda gevþer. Numune tahliye baðlantýsýnýn boyutu, iç çapý ½-inç olan esnek
hortuma (ürünle birlikte gelmez) uygundur.
DÝKKAT
Yangýn tehlikesi. Bu analizör, yalnýzca sulu numunelerle kullaným için
tasarlanmýþtýr.
Not: Analizörün toz geçirmezliðinin korunmasý için ½ inç gövde tahliyesine en az 3 feet
uzunluðunda hortum takýlmalýdýr. Tahliyeyi kesinlikle týkamayýn. Tahliye, bir kaçak durumunda
numune suyunu boþaltmak için açýk kalmalýdýr.
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Þekil 5 Tesisat baðlantýlarý (alttan görünüþ)
1

Cihazýn önü

3

Numune tahliyesi. Cihaz tahliye baðlantýsýnýn boyutu,
iç çapý ½ inç olan esnek hortuma uygundur

2

Gövde tahliyesi

4

Numune giriþi. Dýþ çapý ¼ inç olan hortum için hýzlý
baðlantý

3.5 Numune hattýný monte etme
Cihazdan optimum performans alabilmek için iyi, gereken bilgiyi saðlayan bir numune
alma noktasýnýn seçilmesi önemlidir. Analiz edilen numune, tüm sistemin durumunu
temsil etmelidir. Numune, proses akýþýna kimyasal maddelerin eklendiði noktalara çok
yakýn bir yerden alýnýyorsa, yeterli karýþma saðlanamýyorsa veya kimyasal reaksiyon
tamamlanmýyorsa, düzensiz okumalar görülür.
Cihaza giden numunenin basýncý, analizör giriþinde 5 psig'yi aþarsa, numune
þartlandýrma kiti takýlmadýðý takdirde taþma meydana gelebilir ve cihaz hasar görebilir.
Boru hattýnýn altýndan tortunun veya hattýn üstünden hava kabarcýklarýnýn girme
olasýlýðýný en aza düþürmek için büyük proses borularýnýn yanýna veya ortasýna
numune hattý musluklarý takýn. Borunun ortasýna uzanan bir musluk idealdir. Bkz. Þekil
6.
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Þekil 6 Proses akýþýnda numune hattýnýn konumu
1

Kötü

4

Tortu (tipik)

2

Kötü

5

Ýyi

3

Hava (tipik)

6

En iyi

3.6 Numune þartlandýrma
Her analizörle birlikte verilen tek numuneli, temel numune þartlandýrma kitini kullanarak
tüm numuneler "þartlandýrýlýr". Kit, 40-að gözlü bir süzgeç kullanarak büyük
parçacýklarý ortadan kaldýrýr.
Ham numune giriþ hattýndaki küresel valf, filtreye gönderilen baypas akýþý miktarýný
kontrol etmek için kullanýlabilir. Kirli su için yüksek baypas, küresel valfi, süzgeci daha
uzun süre temiz tutacak þekilde veya sürekli baypas için herhangi bir kýsmi açýk
konumda olacak þekilde ayarlar. Filtrelenen numunenin cihaza akýþ hýzýný kontrol
etmek için cihaz besleme hattý üzerindeki küresel valfi ayarlayýn.
Not: Tahliye T parçasýnýn, cihazýn üst kýsmýndan 2 feet'ten daha yüksek bir noktaya takýlmasý,
kaçaklara yol açabilecek aþýrý basýnca neden olabilir.

Baypas tahliye T parçasýnýn orta hattýný, cihazýn üst kýsmýndan iki feet yukarýdaki bir
noktaya monte edin. Bkz. Þekil 7. Uygun þekilde monte edildiðinde, baypas tahliye T
parçasýnýn vakum bozucu tasarýmý, negatif numune basýncýný önler ve analizör içinde
numune akýþý için gereken pozitif numune basýncýnýn oluþmasýný saðlar.

3.6.1 Numune þartlandýrma kitini monte etme
Bileþenleri monte etmek için Þekil 7 içindeki tam sistem diyagramýna ve Tablo 3 içindeki
ipuçlarýna bakýn.
•

PTFE banttan (ürünle birlikte gelir) iki tur sararak tüm diþli baðlantýlarýn
sýzdýrmazlýðýný saðlayýn.

•

Hortumu geçmeli baðlantýya takarken iki kez "yerine geçme" hissedilmelidir.
Birincisinde hortum, tutucu halkadan kurtulur ve ikincisinde hortum, baðlantýnýn dip
kýsmýna ulaþýr. Kaçaklarý önlemek için hortumu sonuna kadar geçirdiðinizden emin
olun.

Not: Hortumu daha iyi tutabilmek için yardýmcý olabilecek kauçuk eldivenler veya diðer bir malzeme
kullanýn ve hortumu zorlayarak baðlantýya geçirin. Ýki kez yerine geçme hissedilmelidir; aksi
takdirde hortum tam olarak oturmaz ve kaçak yapar.
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•

Geçmeli baðlantýlarda kullanýlan tüm hortumlarý, uçlarý yuvarlak olacak, temiz
kesilmiþ olacak ve açýlý olmayacak þekilde keskin bir býçakla kestiðinizden emin
olun.

•

Geçmeli baðlantýlar, kite dahil olan gibi yumuþak, dýþ çapý ¼ inç olan plastik
hortumlarla kullaným için tasarlanmýþtýr. PTFE veya HDPE gibi hortum malzemeleri
tavsiye edilir. Geçmeli baðlantý, sert plastik veya metal hortumlarý tutmaz ve hortum
dýþarý kayar.

3.6.2 Numune þartlandýrma kitini kullanma
Kafa yüksekliðindeki regülatörü (dikey çýkýþ borusu) ve filtreyi Þekil 7 ile gösterildiði gibi
monte edin. Numune þartlandýrma için numune basýncýnýn, uygun çalýþma için 1,5 ile
75 psig arasýnda olduðundan emin olun.
1. Küresel valfi (parça 18, Þekil 7) ayarlayarak akýþý ayarlayýn. Kol valf gövdesine dik
konumdayken valf tamamen kapalýdýr ve kol valf gövdesiyle paralelken valf
tamamen açýktýr.
2. Filtrelenmeyen numune baypasýndaki akýþý inceleyin (þeffaf hortum, parça 13,
Þekil 7). Akýþýn, sürekli olarak baypas akýþý mevcut olacak þekilde
ayarlandýðýndan emin olun.
3. Cihaza giden numune akýþýný kapatmak için küresel valfi (parça 19) kullanýn.
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Þekil 7 Numune þartlandýrma kiti
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Tablo 1 Numune Þartlandýrma Parça Listesi (bkz. Þekil 7)
Parça

Açýklama

Miktar

Katalog
Numarasý

1

Kelepçe, Kanal Askýsý, 1 inç

4

4734900

2

Kaplin, 1 inç, SCH 40, PVC boru

1

5417500

3

Kaplin, ½ inç FPT x ½ FPT PVC

1

5417600

4

Baðlantý, Redüksiyonlu Rakor, PVC, Altýgen

2

2300200

5

Baðlantý, Düz Adaptör, ½ inç D.Ç., ¼ NPT

1

5418000

6

Baðlantý, T Parçasý, 1 inç x 1 inç

1

4662200

7

Baðlantý, Hortum, Konnektör, Erkek (¼ inç hortum)

3

5124600

8

Baðlantý, Hortum, Konnektör, Erkek (½ inç hortum)

2

5126200

9

Baðlantý, Hortum, ½ inç D.Ç. x ½ inç Erkek NPT

1

5417800

10

Baðlantý, Hortum, ½ inç D.Ç. Rakorlu Dirsek

1

5417900

11

Baðlantý, Hortum, ½ inç D.Ç. Düz Rakor

1

5418100

12

Boru, Önceden Kesilmiþ Tahliye, 1 inç Çap, PVC

1

5123900

13

Boru, Tahliye, Þeffaf

1

5417400

Süzgeç, Y gövde

1

5418300

Filtre, 40 að gözlü Izgara (süzgeçle birlikte ve Bakým Kitinde gelir)

1

5418400

14
15

PTFE diþ Bandý, ¼ inç geniþlik

1

7060824

16

Hortum, Polietilen, 0,250 D.Ç., 0,040 W, Siyah

15 feet

3061600

17

Hortum, Polietilen, 0,500 D.Ç., 0,062 W, Siyah

10 feet

5115900

18

Valf, Küresel, PVC, ½ NPT, PVC

1

5417700

19

Valf, Küresel, PVC, ¼ NPT, PVC

1

5139500

Tablo 2 Þekil 7 için numune þartlandýrma kiti parça listesi notlarý
Filtre elemaný fabrikada takýlýr. Bakým Kitinde bir yedek filtre bulunmaktadýr.
Monte etmek için PVC künk kullanýn. Boruyu atmosfere açýk halde býrakýn.
Bu, "Düþük Akýþ" seçeneðidir.
Bu, "Yüksek Akýþ" seçeneðidir.
1/2

inç tahliye hortumunda bir hava açýklýðý bulunmalýdýr. (Müþteri tarafýndan temin edilmelidir.)

Mümkünse sýfýr basýnç altýnda sisteme geri döndürmek veya tahliye etmek için Filtrelenmeyen Numune
Baypasýný kullanýn.
Tahliye konumuna yönlendirmek için gereken müþteri tarafýndan temin edilen PVC boruyu kullanýn.
Numune Akýþ Regülatörünü (Sabit Kafalý Cihaz) cihazýn üst kýsmýndan 24 inç yukarýdaki bir noktaya
monte edin.
Hava Boþluðu
Tahliye
7 ve 16'yý veya 8 ve 17'yi kullanýn.
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3.7

Ýsteðe baðlý hava tahliyesi
Analizör nem oranýnýn yüksek olduðu ve/veya aþýndýrýcý buharlarýn bulunduðu bir
ortamda bulunuyorsa hava tahliyesi gerekli olabilir. Amaç, kuru cihaz havasýyla birlikte
cihaz içinde düþük bir miktarda pozitif basýncýn korunmasýný saðlamaktýr.
Hava tahliye baðlantýsý, cihaz gövdesinin sol tarafýnda bulunur. Bir hava beslemesi
baðlamak için, hýzlý baðlantýdaki tapayý çýkarýn, ¼ inç poli hortumu baðlantýya iterek
takýn. Hortum doðru þekilde takýldýðýnda iki farklý "yerine geçme" hissedilir. Hortum
gereken þekilde oturtulmazsa, hava basýncýna maruz kaldýðýnda gevþer. Yalnýzca 15
scfh deðerinde kuru, yað içermeyen cihaz havasý kullanýn.

3.8

Elektrik baðlantýlarý
Tüm güç baðlantýlarý, cihazýn sol üst tarafýnda bulunan kanal açýklýklarýndan
geçirilerek yapýlýr. Cihaz, tüm kanal açýklýklarýnda tapalar olacak þekilde gönderilir.
IP62 ortam deðerini korumak için sýzdýrmazlýk tipi kanal baðlantýlarý kullanarak güç,
alarm ve röle baðlantýlarý için cihazýn kablo tesisatýný oluþturun.
Baðlantýlar kanal açýklýðý kullanýlarak yapýlamýyorsa, IEC 529 IP62 deðerini korumak
için tapalarýn yerine sývý su geçirmez bir conta uygulayýn. Bkz. Parçalar ve aksesuarlar
sayfa 53.

Þekil 8 Hava tahliyesi ve elektrik baðlantýlarýnýn yeri
1

Rölelerin kablo baðlantýlarýný yapmaya yöneliktir.
Sýzdýrmazlýk tipi baðlantýlar kullanýn.

3

Að ve 4-20 mA baðlantýlarý. Sýzdýrmazlýk tipi
baðlantýlar kullanýn.

Not: Röle baðlantýlarý yapýlmazsa, IEC 529 IP62 deðerini
korumak için sývý su geçirmez conta (4221000)
uygulanmalýdýr.
2
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Ýsteðe baðlý hava tahliyesi baðlantýsý

4

Güç baðlantýlarý. Sýzdýrmazlýk tipi baðlantýlar
kullanýn.

Kurulum
3.8.1

Güç baðlantýlarý
TEHLÝKE
Elektrik çarpmasý tehlikesi. Kullaným kýlavuzunun bu bölümünde açýklanan
görevler sadece yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Cihazý, elektrikle
ilgili ulusal, eyalete ait ve yerel kanunlara uygun þekilde baðlayýn.
Güç baðlantýlarý, elektrik bölmesinin sol tarafýnda bulunan terminal þeridinde
gerçekleþtirilir ve müþteri eriþim kapaðý açýldýðýnda eriþilebilir. Bkz. Þekil 9 ve Þekil 12.
Proses veya endüstriyel uygulamalar için, çoðu ülkenin elektrikle ilgili ulusal kanunlarý,
AC servis beslemelerinin fiziksel baðlantýlý olmasýný ve kanal sistemleri içinde olmasýný
zorunlu kýlmaktadýr. CL17 Klor Analizörü, bu gerekliliðe uyacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Þekil 9 Müþteri eriþim kapaðýný bulma ve çýkarma
1

Müþteri eriþim kapaðý

2

Müþteri Eriþim Kapaðýný yerinde sabitleyen iki vidayý
çýkarmak için bir torx tornavida kullanýn. Kapaðý bir
kenara koyun.

Kanal iki nedenden dolayý tavsiye edilmektedir:
1. Genel olarak elektrikle ilgili çoðu yerel kanun tarafýndan zorunlu kýlýnmaktadýr.
2. Metal kanal kullanýlmasý, yýldýrým düþmesine ve geçici
AC güç deðiþikliklerine baðýþýklýðý artýrabilir.
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Ek olarak elektrik ve cihaz standartlarý, ürüne giden gücün kesilmesi için bir yerel aracý
zorunlu kýlmaktadýr. Cihaz, cihaz gövdesinin içinde bulunan bir güç açma/kapama
düðmesiyle birlikte gelir. Cihazdan röle gücünün kesilmesi için müþteri tarafýndan
temin edilen bir harici 5 A sigortalý düðme veya bir 5 A kesici gereklidir.
Fiziksel baðlantýlý elektrik uygulamalarýnda, AC güç kablolarýný korumak için metal
kanal kullanýlmadýðý takdirde cihaz için güç ve emniyet topraklama servisi iniþleri, 6
metreden (20 feet) daha uzun olmamalýdýr. Kablo 18 AWG deðerinde olmalýdýr.
Elektrikle ilgili yerel kanunlar tarafýndan güç kablolarýna izin verilen ve güçteki ani
yükselmeler ve geçici deðiþikliklerin önemli bir sorun olmadýðý uygulamalarda,
sýzdýrmazlýk tipi bir gerilme önleyici ve üç adet 18 derecelik iletkeni (bir emniyet
topraklama teli dahil) bulunan güç kablosu kullanýlabilir. Gerilme önleyici montajý için
bkz. Þekil 10. Güç kablosunun uzunluðu 3 metreyi (10 feet) aþmamalýdýr.

Þekil 10 Ýsteðe baðlý güç kablosu donanýmýný monte etme
1

Cihaz gövdesinin duvar kýsmý

Açýklama

Parça numarasý

Gerilme önleyicili 115 V Güç kablosu

5448800

Gerilme önleyicili 230 V Güç kablosu

5448900

3.8.2

Cihazýn kablo baðlantýlarýný yapma
Güç gelmeyen kablolarý aþaðýdaki yolla cihazýn güç terminaline baðlayýn:
1. Her kablonun dýþ izolasyonunu ¼ inçlik bir mesafeyle geriye doðru soyun. Bkz. Þekil
14 sayfa 25.
2. Tablo 3 ve Þekil 11 sayfa 23 içindeki bilgileri kullanarak üç kabloyu terminale
baðlayýn.
3. Gerilim ayarýnýn doðru olduðundan emin olun ve cihaza güç verin.
Tablo 3 Terminal kablo baðlantýsý bilgileri
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Þunlar için renk kodu:

Koruyucu topraklama

Faz veya Ø1

Nötr veya Ø2

Kuzey Amerika

Yeþil

Siyah

Beyaz

IEC

Sarý izli yeþil

Kahverengi

Mavi

Kurulum

Þekil 11 Analizöre müþteri baðlantýlarý
1

Röleler

2

Kaydedici

3

AC güç: 100-115/230 VAC, 50/60 Hz, 2,50 A'da sigortalý
90 VA

Þekil 12 Güç baðlantýlarý
1

Acil durumlarda veya cihazda servis iþlemleri
gerçekleþtirmek için yerel olarak rölelerden gücü
kesmeye yönelik bir yöntem mevcut olmalýdýr.

3.8.3

2

AÇMA/KAPAMA düðmesine herhangi bir araç
kullanýlmaksýzýn ulaþýlabildiðinden, cihaz gücü için
harici bir düðme gerekli deðildir.

Alternatif gerilimle çalýþma için gerilim seçimi
Not: Gerilim seçme anahtarý, kullanýlacak hat gerilimi için doðru ayarlanmalýdýr. Yanlýþ
ayarlanmasý, güç uygulandýðýnda cihazýn ciddi þekilde zarar görmesine neden olabilir. Bkz. Þekil
13.

Cihaz, fabrikadan ayrýldýðýnda 115 voltla çalýþma için ayarlýdýr. Cihazý 230 voltla
çalýþmaya ayarlamak için AC hat dönüþtürme anahtarýný (Þekil 13 ile gösterilmektedir)
230 V konumuna getirin. Bu üründe kullanýlan sigortalar 5 mm x 20 mm boyutundadýr.
Kullanýlan sigortalar, Kuzey Amerika ve Avrupa'da kullaným için onaylýdýr; gerilim
dönüþtürüldüðünde deðiþtirilmelerine gerek yoktur.
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Þekil 13 Gerilim seçme anahtarý ve sigorta deðiþimi
1

Gerilim seçme anahtarý (SW1). Fabrika ayarý 115 V'dir.

4

Faz / Siyah Ø1

2

GND

5

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

3

Nötr / Beyaz Ø2

3.8.4

Alarm baðlantýlarý
DÝKKAT
Yangýn tehlikesi. Röle kontaklarýna giden akým, 5 amp dirençle
sýnýrlandýrýlmalýdýr. Acil durumlarda veya üründe servis iþlemleri
gerçekleþtirmek için yerel olarak rölelerden gücü kesmeye yönelik bir yöntem
mevcut olmalýdýr. Harici bir düðme ve bir 5 amp sigortayla veya bir anahtarlý 5
amp devre kesiciyle güç kesilebilir.
Analizör, yüksek gerilim (30 V-RMS ve 42,2 V-PÝK veya 60 VDC'den büyük) veya düþük
gerilim (30 V-RMS ve 42,2 V-PÝK veya 60 VDC'den küçük) ile kullaným için (ancak
yüksek ve düþük gerilimin kombinasyonuyla deðil) tasarlanmýþ iki alarm rölesine sahiptir.
Baðlantý bilgileri için aþaðýdaki talimatlarla birlikte bkz. 3.8.5,Þekil 11 ve Þekil 15.
Bir alarm durumu etkin olduðunda, Normal Olarak Açýk ve Ortak röle baðlantýlarý
baðlanacaktýr.
Röle konnektörü, 18-12 AWG kablolarý kabul eder. Kablo derecesi, yük uygulamasýna
göre belirlenmelidir. 18 AWG'den düþük kablo derecesinin kullanýlmasý
önerilmemektedir.
1. Cihaza hiçbir þekilde güç gelmediðinden emin olun.
2. Her kablodaki izolasyonu ¼ inçlik bir mesafeyle geriye doðru soyun. Bkz. Þekil 14.
3. Ýsterseniz konnektörü cihazdan çýkarýn.
4. Ýzolasyon konnektöre oturacak þekilde kablo uçlarýný konnektöre yerleþtirin. Bkz.
Þekil 14. (Ýzolasyonu terminal sýkýþtýrma plakalarýnýn altýna oturtmayýn.)
5. Gerekirse konnektörü yerine takýn ve cihaza güç verin.
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1
2

Þekil 14 Kablolarýn doðru þekilde hazýrlanmasý ve takýlmasý
1

¼ inç izolasyonu soyun

2

Ýzolasyonu, açýkta herhangi bir kýsmý kalmayacak
þekilde konnektöre yerleþtirin.

Þekil 15 Alarm baðlantýlarý
1

Röle kontaklarýna giden akým, 5 amp ile
sýnýrlandýrýlmalýdýr.

3

J2 alarm baðlantýlarý terminal bloðu: Terminal 1 = COM;
Terminal 2 = NO; Terminal 3 = NC

Not: Cihaza hiçbir þekilde güç gelmediðinden emin olun.
2

J1 alarm baðlantýlarý terminal bloðu: Terminal 1 = COM; Terminal 2 = NO; Terminal 3 = NC

3.8.5 Kaydedici çýkýþý baðlantýlarý
Kaydedici çýkýþý, 4–20 mA akým deðerindeki bir kaynak çýkýþýdýr. Kaydedicinin çift
bükümlü blendajlý kablo baðlantýsýný yapýn ve korumayý kaydediciye, kontrol edilen
bileþenin ucuna veya analizörün ucuna baðlayýn. Korumayý kablonun iki ucuna da
baðlamayýn.
Analizörün ucundaki kablo baðlantýlarýný aþaðýdaki gibi yapýn:
1. Cihaza hiçbir þekilde güç gelmediðinden emin olun.
2. Müþteri Eriþim Kapaðýný çýkarýn (bkz. kýlavuzda Þekil 9).
3. Her kablodaki izolasyonu ¼ inçlik bir mesafeyle geriye doðru soyun. Bkz. Þekil 14.
Not: Çift bükümlü blendajlý bir kablo kullanýn. Blendajlý olmayan kablo kullanýlmasý, radyo
frekansý emisyonuna veya izin verilenden daha yüksek duyarlýlýk seviyelerine maruz kalmasýna
neden olabilir.
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4. Kabloyu uygun bir gerilme önleyiciden geçirerek yönlendirin.
5. Cihazdan konnektörü çýkarýn. Konnektör konumu için bkz. Þekil 16 sayfa 26.
6. Þekil 14 ile gösterildiði gibi izolasyon konnektöre oturacak þekilde kablo uçlarýný
konnektöre yerleþtirin (aþaðýdaki tabloya bakýn. (Ýzolasyonu terminal sýkýþtýrma
plakalarýnýn altýna oturtmayýn.)

Kaydedici Kablolarý

Devre Kartý Ýþaretleri

Kaydedici +

+

Kaydedici –

–

Koruyucu

GND (Topraklama)

7. Konnektörü yerine takýn ve cihaza güç verin.

Þekil 16 Kaydedici baðlantýlarý
1

Cihaza hiçbir þekilde güç gelmediðinden emin olun

2

Röleye hiçbir þekilde güç gelmediðinden emin olun

3.9 Pompa/valf sýkýþtýrma plakasýnýn takýlmasý
Taþýma ve saklama esnasýnda pompa hortumlarýndaki sabit basýncýn etkilerinin
ortadan kaldýrýlmasý için, pompa/valf modülünün vidalarý ve sýkýþtýrma plakasý, montaj
kiti içinde nakledilir ve pompa hortumlarý bantla yerine sabitlenir.
Pompa/valf modülünden reaktif akýþý, aþaðýdan yukarýya doðru olmalýdýr. Tersi
olduðunda sývý karýþýmý, kolorimetre numune hücresinden pompalanýr ve bu, reaktif
þiþelerinin taþmasýna neden olur.
Pompa/valf modülünün montajýný aþaðýdaki yolla tamamlayýn:
1. Bandý çýkarýn.
2. Her bir sýkýþtýrma bloðunun, farklý þekle sahip olaný üstte olacak þekilde, Þekil 17
ile gösterildiði gibi konumlandýrýldýðýndan emin olun.
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3. Sýkýþtýrma plakasýný pompa/valf modülü üzerinde hizalayýn (bkz. Þekil 18).
4. Ýki vidayý sýkýþtýrma plakasý üzerinden pompa/valf modülüne takýn. Plakanýn eþit
bir þekilde aþaðý çekilmesini saðlamak amacýyla vidalarý küçük artýmlarla, birinden
diðerine geçecek þekilde döndürerek sýkýþtýrma plakasýný sabitleyin. Plaka
pompa/valf modülüne oturana dek sýkýn.

Þekil 17 Pompa/valf modülü sýkýþtýrma bloklarýnýn takýlmasý
1

Pompa/Valf modülü

2

Hortumlardan bandý çýkarýn

3

Farklý þekle sahip blok üstte olmalýdýr
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Þekil 18 Pompa/valf modülü sýkýþtýrma plakasýnýn hizalanmasý
1

28

Sýkýþtýrma plakasýný pompa/valf modülüyle hizalayýn

2

Vidalarý takýn. Plakanýn eþit bir þekilde aþaðý
çekilmesini saðlamak amacýyla vidalarý küçük
artýmlarla, birinden diðerine geçecek þekilde
döndürerek ilerleyin.

Bölüm 4

Sistemin Baþlatýlmasý
DÝKKAT
Kimyasal madde maruziyeti tehlikesi. Kullaným tedbirleri, tehlikeler ve acil durum
prosedürleri hakkýnda bilgi sahibi olmak için, kimyasal reaktifleri ve standartlarý
içeren kaplarý, hazneleri ve aktarým sistemleri ile temas etmeden önce daima
Madde Güvenliði Veri Sayfalarýný inceleyin. Kimyasallarla temas olasýlýðý
bulunan durumlarda daima koruyucu gözlük kullanýlmasý tavsiye edilir.
Cihazý çalýþmaya almak için gereken baþlangýç görevleri, tavsiye edilen sýrasýyla
aþaðýda tanýmlanmaktadýr. Bu baþlangýç adýmlarý tamamlandýktan sonra cihaz
kullanýlabilir.

4.1 Reaktiflerin yerleþtirilmesi
Analizör, bir tampon çözeltisi ve bir indikatör olmak üzere iki reaktif kullanýlmasýný
gerektirir (Tablo 4). Her bir reaktife ait 500 mL'lik birer þiþe için cihaz gövdesinde gereken
alan saðlanmýþtýr. Klor analizinde kullanýlan iki reaktif, analizörün hidrolik bölümüne
takýlýr ve ayda bir kez yenilenir. Bunlardan biri tampon çözeltisidir; Serbest Klor Tamponu
(Kat. No. 8867711) mevcut serbest kloru tespit etmek için kullanýlýrken, Toplam Klor
Tamponu (Kat. No. 2263511) toplam klor analizi için kullanýlýr. Tampon çözeltileri
tamamen fabrikada oluþturulur ve yerleþtirmeye hazýr haldedir. Tampon çözeltisi
þiþesinden kapak ve contayý çýkarýn ve BUFFER (Tampon) etiketli kapak ve hortumu
tampon çözeltisi þiþesine takýn.
Not: Reaktif hortumunun renginin zamanla bozulmasý normaldir.

Ýkinci reaktif olan indikatör çözeltisi hazýrlanmalýdýr.
Ýndikatör çözeltisi ve indikatör tozu, en iyi cihaz performansýný saðlamak için
kullanýmdan hemen önce karýþtýrýlmalýdýr. Bakým kitinde bulunan toz hunisini
kullanarak, bir þiþe DPD Yüksek Aralýk Tozu içeriðini (Kat. No. 2297255) bir þiþe Toplam
Klor Ýndikatör Çözeltisine (Kat. No. 2263411) veya bir þiþe Serbest Klor Ýndikatör
Çözeltisine (Kat. No. 2314011. Toz tamamen çözünene dek karýþtýrýn veya çalkalayýn.
Reaktif þiþesinden kapaðý çýkarýn ve INDICATOR (Ýndikatör) þeklinde etiketlenmiþ
kapak ve hortumu reaktif þiþesine takýn. Þiþedeki seviye düþtüðünde içeri hava girmesini
önlemek için þiþelerin tabanlarýna hortumlar takýlmalýdýr.
Tablo 4 Tampon ve indikatör çözeltileri
Test Tipi
Serbest Klor

Toplam Klor

Gereken Reaktif

Parça No.

Serbest Klor Tampon Çözeltisi

2314111

Serbest Klor Ýndikatör Çözeltisi

2314011

DPD Ýndikatör Tozu

2297255

Toplam Klor Tampon Çözeltisi

2263511

Toplam Klor Ýndikatör Çözeltisi

2263411

DPD Ýndikatör Tozu

2297255

Reaktif Seti Parça No.
2556900

2557000

Her bir reaktif þiþesi kapaðýný çýkarýn ve cihazýn içindeki aktarým hortumuna baðlanan
özel iki parçalý þiþe kapaðýyla deðiþtirin.
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4.2 Karýþtýrma çubuðunun takýlmasý
Cihazla birlikte gelen montaj kitinde, kolorimetre grubundaki numune hücresi için küçük
bir karýþtýrma çubuðu bulunur. Cihazýn düzgün çalýþmasý için karýþtýrma çubuðu
takýlmalýdýr.
Karýþtýrma çubuðunu aþaðýdaki yolu kullanarak takýn:
Not: Karýþtýrma çubuðunun kolorimetrenin içine düþtüðünden ve kolorimetrede kaldýðýndan emin
olun.

1. Kolorimetrenin üstündeki tapayý çýkarýn.
2. Karýþtýrma çubuðunu deliðin içine býrakýn. Bkz. Þekil 19. Çubuk, dikey deliðin
tabanýna dayanmalýdýr.
3. Tapayý yerine yerleþtirin.

Þekil 19 Karýþtýrma çubuðunun takýlmasý
1

Tapayý kolorimetrenin üst deliðinden çýkarýn

2

Karýþtýrma çubuðunu deliðin içine býrakýn ve tapayý
yerine yerleþtirin. (Karýþtýrma çubuðu, gerçek
boyutundan daha büyük olarak gösterilmektedir.)
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Kolorimetre grubu
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4.3 Numunenin beslenmesi
Not: Numunenin reaktiflere doðru geri akýþýný önlemek için basýnç plakasýnýn saðlam bir þekilde
takýldýðýndan emin olun.

Besleme valfini açarak cihaz içinden numune akýþýný baþlatýn (parça 19, Þekil 7 sayfa
18). Hortumdaki basýncýn dengeye gelmesini bekleyin ve kaçak olup olmadýðýný kontrol
edin.
Numune hücresinin yüzeyi tamamen ýslanana dek, kabarcýklar, numune hücresine
yapýþabilir ve düzensiz okumalara neden olabilir. Bu durum geçicidir. Süresi, numunenin
özelliklerine baðlýdýr.

4.4 Analizöre güç verme
Güç düðmesi, kolorimetre bloðunun solundaki girintili alanda gövde kapaðýnýn içinde
bulunur. GÜÇ (–/O) düðmesini AÇIK (–) konuma ayarlayýn ve sistemin reaktifler ve
numuneyle tamamen ýslanmasýný saðlamak için analizörün yaklaþýk iki saat süreyle
çalýþmasýna izin verin.
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Bölüm 5

Çalýþtýrma

5.1 Tuþ takýmý ve ekran bilgileri
Cihaz ekraný, deðiþtirmek için tuþlara basýlmadýðý takdirde varsayýlan olarak normal
Konsantrasyon Ölçümü Modunda kalýr. Tablo 5, her tuþ için fonksiyonlarý gösterir.

1

9

2
3

MENU

4

mg/L

5

EXIT

ENTER

Chlorine

6
7
Þekil 20 Analizör tuþ takýmý ve ekraný
Tablo 5
Numara

Tuþ

1

MENÜ

2

SAÐ OK

3

YUKARÝ OK

4

SOL OK

5

AÞAÐÝ OK

6

EXIT (ÇÝKÝÞ)

7

ENTER (ONAY)

8
9

Alarm LED'i

8

Tuþ Takýmýnýn Tanýmý
Açýklama

Ölçüm modunda, MENU (Menü) tuþuna basarak ALARM, RECORDER (Kaydedici),
MAINTENANCE (Bakým) ve SETUP (Kurulum) menülerine eriþebilirsiniz.
Ekranýn farklý bileþenlerinin düzenlenebileceði þekilde hareket edilmesine olanak tanýr.
Ekranda sað ok simgesi gösterildiðinde etkindir.
Menü seçenekleri arasýnda geçiþ yapmak veya ekran bileþenlerini düzenlemek için kullanýn.
Yukarý/aþaðý ok simgeleri ekranda gösterilirken etkindir.
Ekranýn farklý bileþenlerinin düzenlenebileceði þekilde hareket edilmesine olanak tanýr.
Ekranda sol ok simgesi gösterildiðinde etkindir.
Menü seçenekleri arasýnda geçiþ yapmak veya ekran bileþenlerini düzenlemek için kullanýn.
Yukarý/aþaðý ok simgeleri ekranda gösterilirken etkindir.
Düzenlenen bir deðeri reddeder veya menü yapýsýndan çýkar.
Düzenlenen bir deðeri kabul eder, menü yapýsýnda alt basamaklara ilerlenmesini saðlar veya
bir menü seçeneðini kabul eder.
Etkin bir alarmý gösterir.

Görüntü Ekraný Ölçüm ve menü bilgileri için ekran alaný.
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5.2 Cihaz menüsü yapýsý
CL17 Analizör'ün sahip olduðu temel menüler, ALARMS (Alarmlar), RECRDR (Kaydedici),
MAINT (Bakým) ve SETUP (Kurulum) þeklindedir. Menülere eriþmek için YUKARI veya
AÞAÐI OK tuþlarýna basýn. Aþaðýdaki bölümlerde, menülerin ve menülerdeki alt
menülerin her birinin fonksiyonlarýyla ilgili bilgiler verilmektedir.

5.2.1 Setup (Kurulum) menüsü
Günlük analizör fonksiyonlarýna SETUP (Kurulum) menüsünden eriþilir. SETUP (Kurulum)
menüsüne girmek için MENU (Menü) tuþuna basýn, ardýndan YUKARI OK tuþunu
kullanarak SETUP (Kurulum) seçeneðine gidin. ENTER (Onay) tuþuna basýn.
YUKARI ve AÞAÐI OK tuþlarýný kullanarak SETUP (Kurulum) menü seçenekleri arasýnda
gezinin. Görüntülenen menü seçeneðini belirlemek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Ekran düzenlenebilir durumdaysa ok simgeleri görüntülenir. Bir menüden çýkýp SETUP
(Kurulum) menüsüne dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Tablo 6 ile
gösterilen menü bilgileri SETUP (Kurulum) menüsünde görünen sýradadýr.

Tablo 6 Setup (Kurulum) menüsü seçenekleri
Menü seçeneði

Açýklama

SIGAVG

SIGAVG özelliði, okumalarýn ortalamasýný almak ve düzensiz kaydedici çýkýþ sinyallerini
önlemek için kullanýlýr. ENTER tuþuna basýp YUKARI ve AÞAÐI OK tuþlarýný kullanarak 1, 2, 3
veya 4'ü seçin ve ardýndan görüntülenen seçimi kabul etmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Seçilen deðere baðlý olarak son 1, 2 veya 3 ölçümün ortalamasý alýnýr ve bildirilen
konsantrasyon ortalama deðerlerdir. 4 seçeneði, yalnýzca geçerli okuma ile son okuma
arasýndaki maksimum deðeri bildiren özel bir filtredir. Bu özellik, numunedeki kabarcýklardan ve
diðer anormalliklerden kaynaklanan negatif spayklarý azaltýr. Fabrika varsayýlaný 1'dir. SETUP
(Kurulum) menüsüne dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.
Not: Çalýþma koþullarý iyi olan ve bakýmý düzgün bir þekilde yapýlan bir cihaz, teknik özelliklerde
belirtilen doðruluk dahilinde okuma yapar; bkz. Teknik Özellikler sayfa3. Kalibrasyon fonksiyonu
hiçbir zaman, gerektiði gibi çalýþmayan bir analizörü doðru bir okuma göstermek için zorlayacak
þekilde kullanýlmamalýdýr. Kalibrasyonlar yalnýzca çok küçük ayarlara yöneliktir.

CAL ZERO
(Kalibrasyon Sýfýrý)

Bu özellik, hazýr bir sýfýr standardý kullanarak cihazýn sýfýrýný saptýrmak için kullanýlýr. Sapma
çok büyükse, bir marjinal sýfýr (MARG Z) uyarýsý verilir. Bkz. Kalibrasyon sayfa40.

CAL STD (Kalibrasyon
Standardý)

Bu özellik, hazýr bir standart kullanarak analizör eðimini ayarlamak için kullanýlýr. Ayar çok
büyükse, analizör kabul etmez ve marjinal kazaným (MARG G) uyarýsý verilir. Yeni standart kabul
edilmez ve daha kesin bir okuma elde etmek için baþka bir yöntem kullanarak yeniden kontrol
edilmesi gerekir. Bkz. Kalibrasyon sayfa40.

CAL DEFAULTS
(Kalibrasyon
Varsayýlanlarý)

(Kalibrasyon Varsayýlan Ayarlarý) ENTER (Onay) tuþuna basarak kalibrasyon ayarlarýný fabrika
varsayýlanlarýna getirin ve Kazanýmý 1,0 ve Sapmayý 0 olarak ayarlayýn. Bu özelliði, MARG G
veya MARG Z uyarýsýnýn görüntülenmesine neden olan kalibrasyonlarý kaldýrmak için kullanýn.

OFFSET (Sapma)

Geçerli Sýfýr düzeltme faktörünü kýsa süreyle görüntülemek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Fabrika varsayýlaný 0'dýr.

GAIN (Kazaným)

Geçerli Kazaným düzeltme faktörünü kýsa süreyle görüntülemek için ENTER (Onay) tuþuna
basýn. Kazaným için fabrika varsayýlaný 1'dir ancak 0,8 ile 1,25 arasýndaki okumalar kabul edilir.

DISPLAY TEST (Ekran
Testi)

Tüm ekranýn çalýþýp çalýþmadýðýný görsel olarak kontrol etmek amacýyla tüm LCD
segmentlerini kýsa süreyle görüntülemek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.

RECMIN

Kaydedici sinyal testi. Kaydedici çýkýþýný minimum deðerinde (normalde 4 mA) çalýþtýrmak ve
bir sonraki analiz tamamlanana dek bu deðerde tutmak için ENTER (Onay) tuþuna basýn.

RECMAX

Kaydedici sinyal testi. Kaydedici çýkýþýný maksimum deðerinde (normalde 20 mA) çalýþtýrmak
ve bir sonraki analiz tamamlanana dek bu deðerde tutmak için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Not: Sinyali daha uzun süre bekletmek için MENU (Menü) tuþuna basýn ve ardýndan AÞAÐI OK
tuþuyla MAINTENANCE (Bakým) öðesine gelin. ENTER (Onay) tuþuna basýn ve ardýndan HOLD
OUTPUTS (Çýkýþlarý Beklet) öðesine gelip yeniden ENTER (Onay) tuþuna basýn.
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Tablo 6 Setup (Kurulum) menüsü seçenekleri
Menü seçeneði

Açýklama

REC ADJUST
(Kaydedici Ayarý)

Kaydedicinin Minimum ve Maksimum deðerlerini deðiþtirmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn. Bu
özelliði, bir grafik kaydedicinin küçük bir uyumsuzluk olmasý durumunda sýfýrý veya tam ölçeði
okumasýný saðlamak amacýyla 4 veya 20 mA çýkýþ sinyalini saptýrmak için kullanýn. SAÐ ve
SOL OK tuþlarýný kullanarak RECMIN veya RECMAX öðesini seçin ve ardýndan YUKARI ve AÞAÐI
OK tuþlarýyla deðeri ayarlayýn. Seçmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn. Deðiþiklikleri kabul
etmek ve SETUP (Kurulum) menüsüne geri dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.
Not: Ekrandaki sayýlar A/D sayýmlarýdýr ve kaydedici ayarýný belirlemek için kullanýlamaz.

RELAY TEST (Röle
Testi)

Röleleri kýsa süreyle kapatmak ve ardýndan sýrayla ALARM1 ve ALARM2'yi açmak için ENTER
(Onay) tuþuna basýn. Testi tamamlamak için iki alarmý da otomatik olarak siler.

REF1

Son Referans A/D sayýmýný kýsa süreyle görüntüler.

SAMPLE (Numune)1

Son Numune A/D sayýmýný kýsa süreyle görüntüler.

ZERO (Sýfýr)1

Son Sýfýr A/D sayýmýný kýsa süreyle görüntüler.

CYCLE TIME (Döngü
Süresi)1

Motorun Açýk olduðu süreyi kýsa süreyle görüntüler (saniye olarak).

POWER FAIL
WARNING (Güç
Arýzasý Uyarýsý)

Güç arýzasý uyarýsýný ON (Açýk) veya OFF (Kapalý) olarak ayarlar. ENTER (Onay) tuþuna basýn
ve ardýndan OK tuþlarýný kullanarak ON (Açýk) ile OFF (Kapalý) arasýnda geçiþ yapýn. Seçmek
için ENTER (Onay) tuþuna basýn. Deðiþiklikleri kabul etmek ve SETUP (Kurulum) menüsüne geri
dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Güç arýzasý uyarýsý açýlýrsa ve güç kesilirse, güç geri
geldiðinde bir sistem uyarýsý verilir. Fabrika varsayýlaný kapalý þeklindedir.

DIAG OUTPUT
(Diagnostik Çýkýþ)

ENTER (Onay) tuþuna basýldýðýnda ekranda kýsa süreyle ON (Açýk) görüntülenir ve isteðe baðlý

mevcut LonWorks® arabirimleri diyagnostik veriler alýr.

KEYBOARD
LOCKOUT (Klavye
Kilitleme)

ENTER (Onay) tuþuna basýn ve ardýndan OK tuþlarýný kullanarak ON (Açýk) ile OFF (Kapalý)
arasýnda geçiþ yapýn. Görüntülenen seçeneði seçmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn. SETUP
(Kurulum) menüsüne dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Klavye kilitlenirse, düzenleme
fonksiyonlarýna izin verilmez ve bunun dýþýndaki tüm diyagnostik öðeler devre dýþý býrakýlýr.
Fabrika varsayýlaný OFF (Kapalý) þeklindedir.

LANGUAGE (Dil)

Fabrika varsayýlaný Ýngilizcedir. Ýspanyolca, Fransýzca ve Almanca ayarlanabilir. ENTER (Onay)
tuþuna basýn ve ardýndan mevcut seçenekler arasýnda gezinmek için OK tuþlarýný kullanýn. Dil
seçeneði görüntülendiðinde ENTER (Onay) tuþuna basýn. Deðiþiklikleri kabul etmek ve SETUP
(Kurulum) menüsüne geri dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.

DEFAULT SETUP
(Varsayýlan Kurulum)

Baþtan Baþlatma—Cihazý fabrika varsayýlanlarýna sýfýrlamak için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Kullanýcý-tarafýndan belirlenen tüm ayarlar kaybolur. Bir sonraki analiz tamamlanana dek ekranda
yazýlým sürümü numarasý (örn. V 1.2) görüntülenir.

1 Bu

fonksiyonlar, cihazýn sorunlarýný gidermek için servis teknisyenleri tarafýndan kullanýlýr.

5.2.2 Alarm kurulumu
Bu menü yoluyla güç gelmeyen iki alarm rölesine, (AL1 ve AL2), RECALL WARNINGS
(Uyarýlarý Çaðýr) ve CLEAR WARNINGS (Uyarýlarý Sil) öðelerine eriþebilirsiniz. Alarm
röleleri, aþaðýda listelenen alarm fonksiyonlarýndan birine atanabilir. Her röleye yalnýzca
bir fonksiyon atanabilir.
•

LO (Düþük)—Konsantrasyon, tetikleme noktasýndan düþükse veya buna eþitse
alarm tetiklenir. (0,0 mg/L ila 5,0 mg/L arasýndaki limitler)

•

HI (Yüksek)—Konsantrasyon, tetikleme noktasýndan yüksekse veya buna eþitse
alarm tetiklenir. (0,0 mg/L ila 5,0 mg/L arasýndaki limitler)

•

SÝSTEM ALARMI (SA)—Bir sistem alarmý meydana geldiðinde alarm etkinleþtirilir.

•

SÝSTEM UYARISI (SW)—Bir sistem uyarýsý meydana geldiðinde alarm etkinleþtirilir.

Ayrýca bu menü kullanýlarak alarm durumu görülebilir ve alarmlar silinebilir.
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Bir alarm durumu meydana geldiðinde röle etkinleþtirilir. Her iki röle de yüksek klor
alarmýnda, düþük klor alarmýnda veya bir Sistem Uyarýsý veya Sistem Alarmý meydana
geldiðinde etkinleþtirilebilir. Alarm röleleri, kimyasal bildirimleri yüksek veya düþük
alarm noktasý olarak kullanacak þekilde bir açýk/kapalý kontrolü olarak denetlemek
üzere kullanýlabilir.
Ýki alarm rölesi ayný zamanda bir çift kutuplu çift konumlu yardýmcý röle ekleyip
elektriksel olarak mandallayacak þekilde kablo baðlantýsýný yaparak belirli bir kontrol
aralýðýný belirlemek için kullanýlabilir. Bu, pompanýn düþük bir seviyede açýlmasýna ve
daha yüksek bir seviyede kapanmasýna izin verir (konsantrasyon bu ikisi arasýnda
düþer).

36

Çalýþtýrma
Fonksiyonlarý AL1 veya AL2'ye atamak için aþaðýdaki prosedürü gerçekleþtirin:
1. MENU (Menü) tuþuna basýn. ALARMS (Alarmlar) görüntülenir.
2. ENTER (Onay) tuþuna basarak ALARMS (Alarmlar) öðesini seçin. Ekranda AL1 (veya
AL2) ve alarm ayar noktasý (HI (Yüksek) veya LO (Düþük)), SA (Sistem Alarmý) ve
SW'den (Sistem Uyarýsý) biri görüntülenir.
3. AL1 (veya AL2) atamasýný deðiþtirmek için, ENTER (Onay) tuþuna yeniden basýn.
Deðiþtirilecek öðe yanýp söner. Ok simgeleri etkin ok tuþlarýný gösterir. Mevcut
atamalar arasýnda geçiþ yapýn. Yüksek veya düþük alarmýn deðerini deðiþtirmek
için SAÐ OK tuþuna basýn.
4. Görüntülenen atamayý seçmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
5. Diðer alarm rölesini özelleþtirmek için prosedürü tekrarlayýn.
Ek olarak, uyarýlarý çaðýrma veya silme fonksiyonu seçilebilir. Eriþmek için:
1. MENU (Menü) tuþuna basýn. ALARMS (Alarmlar) görüntülenir.
a. ENTER (Onay) tuþuna basarak ALARMS (Alarmlar) öðesini seçin. Gelen ekranda
AL1 (veya AL2) ile birlikte alarm ayar noktasý (HI (Yüksek) veya LO (Düþük)), SA
(Sistem Alarmý) ve SW (Sistem Uyarýsý) görüntülenir.
2. Seçenekler arasýnda geçiþ yapýn. Uygun seçenek görüntülendiðinde ENTER tuþuna
basýn.
•

RECALL WARNINGS (Uyarýlarý Çaðýr)—Kýsa süreyle tüm etkin uyarýlarý
gösterir ve ardýndan DONE (Bitti) öðesini görüntüler.

•

CLEAR WARNINGS (Uyarýlarý Sil)—Tüm çözülmüþ uyarýlarý siler ve ardýndan
OK (Tamam) öðesini görüntüler.

3. Ýþlem tamamlandýktan sonra iki kez EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.

5.2.3 Kaydedici çýkýþ aralýðýný ayarlayýn
Bu menü, Kaydedici Çýkýþý için Yüksek ve Düþük limitlerin ayarlanmasýna izin verir ve
ayný zamanda bir alarm durumuyla iletiþim kurmak için ON SYSTEM ALARM (Sistem
Üzerinde Alarm) seçeneðinin kullanýlmasýný saðlar. Kaydedici çýkýþýný kullanarak
kontrol odasýna sinyal göndermek, kontrol edilen herhangi bir cihazý tam kapalý duruma
getirmek veya analizör Sistem Alarmý durumuna girip kapandýðýnda mevcut seviyeyi
korumak için ON SYSTEM ALARM (Sistem Üzerinde Alarm) özelliðini kullanýn.
CL17, kaydedici çýkýþý maksimum aralýða ayarlanmýþ þekilde teslim edilir. Maksimum
aralýkta 0 mg/L klor konsantrasyonu, 4 mA çýkýþ saðlarken, 5 mg/L konsantrasyon 20
mA çýkýþ saðlar. Çýkýþ aralýðý,
4–20 mA sinyal ile 0–5 mg/L aralýðýnýn herhangi bir kýsmýný içerecek þekilde
ayarlanabilir. Örneðin bu fonksiyon, daha yüksek kaydedici hassasiyeti için daha düþük
bir aralýðý kapsamak üzere kullanýlabilir.
Örneðin numunenizin klor konsantrasyonu normalde 0,5–0,7 mg/L ise, kaydedici çýkýþ
aralýðý 0–1 mg/L olarak ayarlanabilir (burada 4 mA, 0 mg/L'ye ve 20 mA, 1 mg/L'ye
eþittir).
Alternatif olarak çýkýþ, kimyasal bildirimleri kontrol etmek için 2–4 mg/L arasýnda
ayarlanabilir veya sinyal, REC LO (Kaydedici Düþük) için daha yüksek bir mg/L okumasý
ile REC HI (Kaydedici Yüksek) için daha düþük bir mg/L okumasý atayarak tersine
çevrilebilir.
Ýlk olarak numunedeki istenen klor konsantrasyonu aralýðýný kapsayacak bir çýkýþ
aralýðý seçin. Numunenizde zamanla deðiþen klor deðerlerini izleyerek doðru minimum
ve maksimum deðerleri belirleyin. Ýstediðiniz uygulama için en uygun aralýðý seçmek
için gerekirse minimum ve maksimum deðerleri ayarlayýn.
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Analizörün tuþ takýmýný kullanarak kaydedici çýkýþýnýn minimum ve maksimum
deðerlerini ayarlayýn:
1. MENU (Menü) tuþuna basýn.
2. RECR DR (Kaydedici) menüsüne gidin ve ENTER (Onay) tuþuna basýn. Ekranda REC
LO (Kaydedici Düþük) ve bir mg/L okumasý görüntülenir. REC HI (Kaydedici Yüksek)
veya ON SYSTEM ALARM (Sistem Üzerinde Alarm) öðesine gidin.
3. ENTER tuþuna basarak REC LO (Kaydedici Düþük) veya REC HI (Kaydedici Yüksek)
için görüntülenen mg/L deðerini deðiþtirin. Deðiþtirilecek basamak yanýp söner.
4. Basamaðý deðiþtirin veya baþka bir basamaða geçin. Uygun deðerler ve seçimler
aþaðýda gösterilmektedir. Doðru deðeri seçtikten sonra kabul etmek için ENTER
(Onay) tuþuna basýn.
•

REC LO (Kaydedici Düþük)—0,0 mg/L ile 5,0 mg/L arasýndaki limitler.

•

REC HI (Kaydedici Yüksek)— 0,0 mg/L ile 5,0 mg/L arasýndaki limitler.

•

ON SYSTEM ALARM (Sistem Üzerinde Alarm)—Minimumu veya maksimumu
seçin ya da bir sistem alarmý baþlatýldýðýnda kaydedici çýkýþýný tanýmlamak
için basýlý tutun.

5. Ana menüye dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Normal çalýþmaya dönmek
için yeniden EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.

5.2.3.1 0 ila 20 mA çýkýþ aralýðýna ayarlayýn
Aþaðýdaki yolu kullanarak çýkýþ aralýðýnýn alt sýnýrýný 4 mA yerine 0 mA olarak
ayarlayýn:
1. MENU (Menü) tuþuna basýn ve ardýndan SETUP (Kurulum) menüsüne gidin. ENTER
(Onay) tuþuna basýn.
2. REC ADJUST (Kaydedici Ayarý) öðesine gidin ve ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Not: Minimum deðer için büyük bir sayý görüntülenebilir; bu sayý, miliamperi deðil sayýmlarý
gösterir. Adým 4 ile devam edin.

3. Görüntülenen deðeri 0 olarak ayarlayýn. Deðeri kabul etmek için ENTER (Onay)
tuþuna basýn. Normal çalýþmaya dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna iki kez basýn.

5.2.4 Maintenance (Bakým) menüleri
Aþaðýdaki bölümler, kullanýcýnýn standart bakým görevlerini yerine getirmesini saðlar.
Menü seçimleri arasýnda geçiþ yapmak için OK tuþlarýný kullanýn ve ardýndan
görüntülenen menü seçeneðini seçmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
•

PRIME (Hazýrlama)—Bu özellik, reaktif hatlarýnýn hazýrlanmasý için analizörün 39
eþzamanlý hýzlandýrýlmýþ döngü gerçekleþtirmesini saðlar. Etkinleþtirmek için
ENTER (Onay) tuþuna basýn. Analizör, 39 döngünün sonunda normal çalýþmaya
döner. 39 döngünün tümü tamamlanmadan önce hazýrlama döngüsünü
sonlandýrmak için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Analizör normal çalýþmaya döner.

•

CLEAN (Temizleme)—Bu özellik, ölçüm döngüsünün son kýsmýnda analizörü
durdurur. Numune ve reaktifler temizleme amacýyla numune hücresinde býrakýlýr.
Analizör, 60 dakika boyunca temizleme modunda kalýr. Döngüyü erken sonlandýrmak
için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn. Analizör normal çalýþmaya döner.

•

HOLD OUTPUTS (Çýkýþlarý Beklet)—Bu özellik, bakým amacýyla alarmlarýn
kilitlenmesini ve kaydedici çýkýþýnýn mevcut seviyesinde bekletilmesini saðlar. Bu
özelliði aþaðýdaki þekilde etkinleþtirin:
a. 60 dakika süreyle etkinleþtirmek için ENTER (Onay) tuþuna ve YUKARI OK tuþuna
basýn. Alarm LED'i yanýp söner.
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b. Özelliði devre dýþý býrakmak ve normal çalýþmaya dönmek için MENU (Menü)
tuþuna basýn ve ardýndan HOLD OUTPUTS (Çýkýþlarý Beklet) görüntülenene dek
YUKARI OK tuþuna basýn.
c. ENTER (Onay) tuþuna basýn.
d. OFF (Kapalý) öðesini seçin ve yeniden ENTER (Onay) tuþuna basýn.
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5.3 Kalibrasyon
CL17 Klor Analizörü, fabrikada kalibre edilir. Entegre bir elektronik eðri, cihazda önceden
programlanmýþtýr. Bu cihazýn, uyum bildirimi amacýyla düzenleyici kurum
tarafýndan istenmediði sürece yeniden kalibre edilmesine gerek yoktur.
Ýki noktadan kalibre etmeniz gerekiyorsa veya numune akýþý klor konsantrasyonunuz
tipik olarak 0,5 mg/L'nin altýndaysa, bölüm 5.3.1 ile verilen talimatlarý takip edin. Numune
akýþý klor konsantrasyonunuz tipik olarak 0,5 mg/L'nin üstündeyse, bölüm 5.3.2 ile
ayrýntýlý olarak açýklandýðý þekilde Karþýlaþtýrmaya göre Kalibrasyon
gerçekleþtirebilirsiniz.
Gerçekleþtirdiðiniz kalibrasyon CAL ZERO'yu (Kalibrasyon Sýfýrý) 0,2 mg/L'den daha
fazla ayarlamanýzý gerektiriyorsa, bir MARJÝNAL SIFIR hatasýndan kaynaklanan bir
SÝSTEM UYARISI görünür. Benzer þekilde CAL STD'nin (Kalibrasyon Standardý)
%10'un üzerinde ayarlanmasý (artý veya eksi), bir MARJÝNAL KAZANIM HATASINA
neden olur.
Bu hatalardan biri meydana gelirse, cihazý varsayýlan kalibrasyona sýfýrlayýn (bkz.
bölüm 5.2), standartlarý kontrol edin ve kalibrasyonu tekrarlayýn. Hata mesajlarý ortadan
kalkmazsa, Müþteri Hizmetleri departmaný ile temas kurun.

5.3.1 Bilinen standartlarda kalibrasyon
DÝKKAT
Kimyasal madde maruziyeti tehlikesi. Kullaným tedbirleri, tehlikeler ve acil durum
prosedürleri hakkýnda bilgi sahibi olmak için, kimyasal reaktifleri ve standartlarý
içeren kaplarý, hazneleri ve aktarým sistemleri ile temas etmeden önce daima
Madde Güvenliði Veri Sayfalarýný inceleyin. Kimyasallarla temas olasýlýðý
bulunan durumlarda daima koruyucu gözlük kullanýlmasý tavsiye edilir.
Bu prosedür, sýfýr mg/L referansýný ve aralýk ayarýný oluþturarak en iyi genel doðruluðu
saðlar. Kalibrasyonu þu þekilde gerçekleþtirin:
1. Bir sýfýr klor referans çözeltisini, yaklaþýk 4 ml Ferröz Amonyum Sülfatý (Kat. No.
181133) yaklaþýk 2 litre normal numune veya klor içermeyen minerali giderilmiþ suya
ekleyerek hazýrlayýn.
Not: Klor standart deðerinden önce sýfýr deðerini girin.

2. Kafa bölümünün en az iki fit üzerinde olacak þekilde analizörün üzerine sýfýr referans
suyu içeren bir kap yerleþtirin. Sýfýr referans suyunun yerinde analizöre girebilmesi
için numune akýþýnýn kapatýlabilmesini saðlamak amacýyla sistemi dik konuma
getirin. Analizörün yaklaþýk 10 dakika süreyle sýfýr referans suyu ile çalýþmasýna
izin verin.
3. Okumalar stabil olduðunda, sýfýr referansýný ayarlayýn.
a. SETUP (Kurulum) menüsüne girin.
b. CAL ZERO (Kalibrasyon Sýfýrý) görüntülenene dek AÞAÐI OK tuþuna basýn.
c. Geçerli ölçülen deðeri görüntülemek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
d. Deðeri sýfýra getirmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
4. 3 ile 5 mg/mL arasýndaki bir deðerde bir klor standart çözeltisi hazýrlayýn.
Standardýn deðerini en yakýn 0,01 mg/L'ye ayarlayýn.
5. Sýfýr referans suyu kabýný çýkarýn ve yerine klor standart çözeltisini koyun.
Analizörün yaklaþýk 10 dakika süreyle standart çözeltide çalýþmasýna izin verin.
6. Okumalar stabil olduðunda SETUP (Kurulum) menüsüne girin.
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7. CAL STD (Kalibrasyon Standardý) görüntülendiðinde ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Geçerli ölçülen deðer görüntülenir.
8. ENTER (Onay) tuþuna basýn ve deðeri düzenleyin. Deðeri kabul etmek için yeniden
ENTER (Onay) tuþuna basýn. Ölçülen deðer, girilen deðer olarak ayarlanýr. Normal
ekran moduna dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna üç kez basýn.
9. Standardý çýkarýn ve analizörde numune akýþýný yeniden devreye alýn. Böylece
cihaz kalibre edilmiþ olur.

5.3.2 Karþýlaþtýrmaya göre kalibrasyon
Not: Laboratuvar analizi için bir numune almadan önce numune klor konsantrasyonunun görece
stabil olduðundan emin olun. Laboratuvar analizini mümkün olan en kýsa sürede gerçekleþtirin.

Karþýlaþtýrmaya göre kalibrasyon, DPD spektrofotometrik veya amperometrik titrasyon
yöntemi gibi güvenilir, hassas bir laboratuvar yöntemiyle numune akýþýnýn analiz
edilmesini ve ardýndan analizörün buna uygun þekilde ayarlanmasýný içerir. Tam 0 ile 5
mg/L aralýðýndaki doðruluk spesifikasyonlarý, kalibrasyon için kullanýlan numune klor
konsantrasyonu 3,0 mg/L'den daha büyük olmadýðý takdirde saðlanamaz. Kalibrasyonun
daha düþük bir konsantrasyonda ayarlanmasý, o nokta için doðruluk saðlayabilir ancak
aralýðýn diðer kýsýmlarýnda büyük hatalara neden olabilir.
Karþýlaþtýrmaya göre kalibrasyonu aþaðýdaki gibi gerçekleþtirin:
1. Numune klor konsantrasyonu görece stabilken, analiz için bir miktar numune alýn.
2. Alýnan numunede bir laboratuvar analizi (DPD spektrofotometrik veya amperometrik
titrasyon yöntemi) gerçekleþtirin ve deðeri kaydedin.
3. SETUP (Kurulum) menüsüne girin.
4. CAL STD (Kalibrasyon Standardý) görüntülendiðinde ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Geçerli ölçülen deðer görüntülenir.
5. ENTER (Onay) tuþuna basýn ve laboratuvar analizinden gelen deðerle eþleþecek
þekilde deðeri düzenleyin. Deðeri kabul etmek için yeniden ENTER (Onay) tuþuna
basýn. Ölçülen deðer, girilen deðerle deðiþtirilir.
6. Normal ekran moduna dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna üç kez basýn.
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Bölüm 6

Bakým
TEHLÝKE
Birden fazla tehlike. Kullaným kýlavuzunun bu bölümünde açýklanan görevler
ancak yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
DÝKKAT
Kimyasal madde maruziyeti tehlikesi. Kullaným tedbirleri, tehlikeler ve acil durum
prosedürleri hakkýnda bilgi sahibi olmak için, kimyasal reaktifleri ve standartlarý
içeren kaplarý, hazneleri ve aktarým sistemleri ile temas etmeden önce daima
Madde Güvenliði Veri Sayfalarýný inceleyin. Kimyasallara temas etme olasýlýðý
bulunan durumlarda daima koruyucu gözlük kullanýlmasý tavsiye edilir.

6.1

Programlý bakým

6.1.1 Reaktifleri yenileme
500 mL'lik bir tampon ve indikatör çözeltisi þiþesi yaklaþýk bir ay süreyle kullanýlabilir.
Eski kaplarý kullanýlmamýþ içerikle birlikte atýn ve bölüm 4.1 sayfa 29 içinde anlatýldýðý
gibi yeni þiþeleri takýn.

6.1.2 Pompa hortumunun deðiþtirilmesi
Belirli bir süre sonunda pompa/valf modülünün sýkýþtýrma hareketi, hortumun
yumuþamasýna ve çökerek sývý akýþýný engellemesine neden olur. Bu bozulma, yüksek
sýcaklýklarda hýzlanýr. Ortam çalýþma sýcaklýðý temelinde aþaðýdaki deðiþtirme
programlarý tavsiye edilir:
•

27 °C'nin (80 °F) altýnda, altý ayda bir deðiþtirin.

•

27 °C'nin üstünde, üç ayda bir deðiþtirin.

Pompa hortumu deðiþtirme prosedürü:
1. Cihaza giden numune akýþýný kapatýn ve GÜÇ (I/O) düðmesini KAPALI (O) olarak
ayarlayýn.
2. Sýkýþtýrma plakasýný pompa/valf modülüne sabitleyen vidalarý çýkarýn. Bkz. bölüm
3.9 sayfa 26. Gerginliði eþit bir þekilde almak için vidalarý küçük adýmlarla, birinden
diðerine geçerek gevþetin. Plakayý çýkarýn.
3. Pompa hortumlarýný giriþ ve çýkýþ baðlantýlarýndan ayýrýn ve hortum gruplarýný
atýn.
4. Ýç çapý 1/16 inç olan 2 inç uzunlukta dört tane hortum (beyaz) kesin. Bir 1/16'dan
1/8'e çýkýntýlý dirsek baðlantýsýný iç çapý 1/16 inç olan hortumlardan (beyaz) birine
ve 1/16-inç çýkýntýlý rakor baðlantýlarýný kalan üç hortuma takýn. Her ne kadar
pompa hortumlarýndan biri sývý akýþý için kullanýlmasa da, dört hortumda eþit
sýkýþtýrma saðlamak için dahil edilmelidir.
5. Ýki vidayý sýkýþtýrma plakasý üzerinden pompa/valf modülüne takýn. Sýkýþtýrma
plakasýný sabitlerken, plakanýn eþit bir þekilde aþaðý çekilmesini saðlamak
amacýyla vidalarý küçük artýmlarla, birinden diðerine geçerek döndürün. Yerine
oturana dek sýkýn, aþýrý sýkmayýn.
6. GÜÇ (I/O) düðmesini AÇIK (I) konuma getirin ve cihaza giden numune akýþýný
yeniden etkinleþtirin. Reaktif hatlarýnýn dolmasýný saðlamak için cihazýn yaklaþýk
bir saat çalýþmasýna izin verin.
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6.1.3 Analizör hortumlarýnýn deðiþtirilmesi
Analizördeki diðer hortumlar yýlda bir kez deðiþtirilmelidir.
Bakým kiti, hortum baðlantýlarý yapýlmýþ halde (5444301) veya demonte halde
(5444300) edinilebilir. Demonte haldeki bakým kitini sipariþ ettiyseniz, hortum uzunluðu
ve konumlarýný belirlemek için Þekil 21 ve Tablo 7 sayfa 45 kullanýlmalýdýr. Yeni
hortumlarý monte ederken, baðlantýlarý yapmadan önce hortumlarýn uçlarýný sýcak
suya sokmak yardýmcý olur. Ayrýca bir defada bir hortumun çýkarýlmasý ve
deðiþtirilmesi tavsiye edilir.
Resimdeki sayýlar, boyut, katalog numarasý ve miktarýn da verili olduðu lejantta
listelenen parça numaralarýný göstermektedir. Tablo 7 ile verilen uzunluk, belirli bir
hortum parçasýnýn bir defada ne kadar uzunlukta olmasý gerektiðini gösterir; kullanýcý,
uygun hortum sargýsýndan ilgili uzunlukta bir parça kesmelidir.
Lejantta hortum için verilen katalog numarasý, parçanýn kendisinin numarasýný deðil,
parçanýn kesileceði hortum sargýsýný tanýmlar.
DPD Reaktif hortumu, programlanan deðiþtirme süresinden önce kararabilir ancak bu,
cihazýn performansýný etkilemez.
Tablo 8, hava tahliyesi, mahfaza tahliyesi, numune tahliyesi ve numune giriþ
spesifikasyonlarý ve konumlarý hakkýnda bilgi verir. Bkz. Þekil 21.

Þekil 21 Tesisat þemasý
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Tablo 7 Þekil 21 için Hortum Deðiþtirme Uzunluklarý
Parça

Açýklama

Uzunluk (Miktar)

Çýkýþ...

Giriþ...

Ürün Numarasý

1

1/8" Ý.Ç., 1/4" D.Ç.

4,5 inç (1)

Pompa Gövdesi Çýkýþý

Kolorimetre

4329300

2

0.063 Ý.Ç., 0.193" D.Ç.

7,0 inç (2)

Pompa Gövdesi Çýkýþý

Y Baðlantý

4425300
4271700

3

1/16" Ý.Ç., 3/32" D.Ç.

2,0 inç (4)

Pompa Gövdesi Giriþi

Pompa Gövdesi
Çýkýþý

4

0,062 Ý.Ç., 0,125" D.Ç.

6,0 inç (2)

Reaktif Þiþesi Kapaðý

Pompa Gövdesi
Giriþi

4207600

5

0,062 Ý.Ç., 0,125" D.Ç.

6,0 inç (2)

Reaktif Þiþesi Kapaðý

Reaktif
Havalandýrma
Kapaðý

4207600

6

1/32" Ý.Ç., 3/32" D.Ç.

7,0 inç (2)

Reaktif Þiþesi Tabaný

Reaktif Þiþesi
Kapaðý

4552400

7

1/8" Ý.Ç., 1/4" D.Ç.

7,0 inç (1)

Numune Baypasý T Parçasý

Pompa Gövdesi
Giriþi

4329300

8

1/8" Ý.Ç., 1/4" D.Ç.

1,5 inç

Numune Baypasý T Parçasý

Numune Giriþ
Baðlantýsý

4329300

9

1/4" D.Ç. x 0,04 W,
Siyah

deðiþir (1)

Numune Þartlandýrma
Çýkýþý

Mahfaza Baðlantýsý

3061600

10

1/2" Ý.Ç.

deðiþir (1)

Cihaz Tahliyesi

Müþteri Tahliyesi

(ürünle birlikte
gelmez)

11

1/32" Ý.Ç., 3/32" D.Ç

3 inç

Numune Baypasý T Parçasý

Tahliye baðlantýsý

4425300

12

1/32" Ý.Ç., 3/32" D.Ç.

1,0 inç (1)

Y Baðlantý

Kolorimetre

4425300

13

0,500” Ý.Ç., 11/16” D.Ç.

12 inç

Kolorimetre

Tahliye Fitingi

5410800

Tablo 8 Tahliye, hava tahliyesi, numune giriþi ve gövde konumlarý

6.2
6.2.1

A

Hava tahliyesi, maks. 20 PSIG'de 0,01 CFM, ¼ inç D.Ç. hortum

B

Mahfaza tahliyesi, ½ inç Ý.Ç. hortum

C

Numune tahliyesi, ½ inç Ý.Ç. hortum

D

Numune giriþi, maks. 5 PSIG, ¼ inç D.Ç. hortum

E

Muhafaza

Program dýþý bakým
Sigortalarýn deðiþtirilmesi
Bu cihazda kullanýlan T, 2,5 A, 250 V sigorta, 115 V ve 230 V ile çalýþma için
kullanýlabilir.
TEHLÝKE
Elektrik çarpmasý tehlikesi. Bir sigortayý çýkartýrken veya takarken cihaza giden
gücü kesin.
TEHLÝKE
Yangýn tehlikesi. Yangýna karþý sürekli koruma için sigortayý yalnýzca ayný
tipteki ve ayný deðerlere sahip bir sigortayla deðiþtirin.
Sigorta deðiþtirme prosedürü:
1. Cihaza hiçbir þekilde güç gitmediðinden emin olun. cihaz güç düðmesi, sigortalardaki
gücü kesmez; sigortalardaki gücün devre dýþý býrakýlmasý için güç baðlantýsýnýn
uzaktan kesilmesi gerekir.
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2. Müþteri eriþim kapaðýný çýkarýn.
3. Sigorta tutucularý bulun (müþteri kablo baðlantýsý bölmesindeki terminal þeridinin
yanýnda). Bkz. Þekil 13 sayfa 24.
4. Ýki sigortayý (F1 ve F2) çýkartýn ve ayný özelliklere sahip (T, 2,5 A, 250 V) iki yeni
sigortayla deðiþtirin. Bkz. Parçalar ve aksesuarlar sayfa 53.
5. Müþteri eriþim kapaðýný yerine takýn ve yeniden güç verin.

6.2.2 Cihaz gövdesinin temizlenmesi
Gövde sýkýca yerine geçirilmiþ olmak kaydýyla, gövdenin dýþýný silmek için yumuþak bir
bez ve hafif bir deterjan kullanýn. Nemin gövdenin içine girmesine izin vermeyin.

6.2.3 Kolorimetrenin temizlenmesi
Kolorimetre ölçüm hücresinde tortu birikebilir veya iç duvarlarda film tabakasý oluþabilir.
Ayda bir kez asit çözeltisi ve pamuklu çubukla temizlenmesi tavsiye edilir. Numune
koþullarýna baðlý olarak hücrenin daha sýk temizlenmesi gerekebilir.
DÝKKAT
Kimyasal madde maruziyeti tehlikesi. Bu prosedürde kullanýlan kimyasallar, uygun
olmayan bir þekilde temas edilirse veya kazayla yanlýþ kullanýlýrsa tehlikeli
olabilir. Lütfen reaktif etiketleri üzerindeki tüm uyarýlarý okuyun. Kimyasallara
temas etme olasýlýðý bulunan durumlarda daima koruyucu gözlük kullanýlmasý
tavsiye edilir.
Kolorimetre hücresi temizleme prosedürü:
1. MENU (Menü) tuþuna basýn, ardýndan MAINT (Bakým) menüsü görünene dek aþaðý
OK tuþuna basýn. ENTER (Onay) tuþuna basýn.
2. CLEAN (Temizlik) seçeneðine gelmek için aþaðý OK tuþuna basýn. ENTER (Onay)
tuþuna basýn.
3. Kolorimetreyi bulmak için bkz. Þekil 22.
4. Kolorimetre grubunun üstündeki lastik tapayý çýkarýn.
5. Eriþim aracý olarak bükülmüþ çelik telden yapýlma bir ataþ kullanarak manyetik
karýþtýrma çubuðunu çýkarýn. Bkz. Þekil 22.
6. Ekranýn durum satýrýnda CLEAN (Temizlik) yanýp sönene dek bekleyin ve ardýndan
kolorimetreyi 19,2 N Sülfürik Asit Standart Çözeltisi (203832) ile doldurun.
Not: Normalitesi daha düþük olan sülfürik asit, kolorimetreyi temizlemek için yeterli OLMAZ.

7. Sülfürik asidi kolorimetre içinde 15 dakika bekletin.
8. Bir tahta veya kaðýt ucuna takýlmýþ pamuðu* açýklýktan geçirip, yukarý ve
aþaðý yönde hareket ettirip hafif bir ovalama hareketi yaparak kolorimetre
hücresinin iç yüzeylerini temizleyin. Karýþtýrma çubuðunu pamuklu çubukla
temizleyin (Þekil 23).
9. Karýþtýrma çubuðunu takýn.
10. Lastik tapayý kolorimetre grubunun üstüne takýn ve kapaðýn,
kolorimetrenin inceleme portu üzerinde olduðundan emin olun.
11. Hemen normal çalýþmaya dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn; cihaz, 60 dakika
sonra otomatik olarak normal çalýþmaya geri döner.
*Kolorimetreyi
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sülfürik asitle temizlerken pamuklu plastik çubuk kullanmayýn. Asit plastiði çözer.

Bakým

Þekil 22 Karýþtýrma çubuðunun çýkarýlmasý
1

Tapayý kolorimetrenin üst deliðinden çýkarýn.

2

Düzleþtirilmiþ bir ataþý kolorimetrenin üstündeki deliðe
yavaþça sokun ve karýþtýrma çubuðunu yavaþça çekip
çýkarýn.

3

Kolorimetre grubu
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Þekil 23 Kolorimetrenin temizlenmesi
1

Tapayý kolorimetrenin üst deliðinden çýkarýn

2

Bir pamuklu çubuk kullanarak kolorimetrenin içini
yavaþça ovalayýn

3

Kolorimetre grubu

6.2.4 Numune þartlandýrma filtresinin deðiþtirilmesi
Filtreyi mahfazaya yerleþtirmek için:
1. Her iki taraftaki valfleri OFF (Kapalý) konumuna getirerek filtreyi izole edin.
2. Filtre mahfazasýnýn üstünü açýn. Bkz. Þekil 7 sayfa 18.
3. Filtre elemanýný yerleþtirin ve yerine oturana dek itin.
4. Filtre mahfazasýnýn üst kýsmýný yerine takýn.

6.2.5 Reaktif döküntüsünün temizlenmesi
Döküntüleri temiz, tek kullanýmlýk bir bezle silin ve yürürlükteki Federal, Eyalete Ait ve
Yerel yönetmeliklere göre atýn.
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Bölüm 7

Sorun giderme
Cihazýn arýzalanmasý durumunda, sorunu izole etmeye yardýmcý olmasý açýsýndan
aþaðýdaki sorun giderme kýlavuzu kullanýlabilir. Cihazýn iade edilmesi gerekiyorsa
yardým için lütfen en yakýn Servis Merkezine veya nakliye talimatlarýna baþvurun.

7.1 Sorun giderme kýlavuzu
Tablo 9 cihaz için sorun giderme bilgileri saðlar. Belirtiyi ve olasý nedeni belirledikten
sonra, düzeltilen iþlem adýmlarýný verilen sýrada gerçekleþtirin.
Tablo 9 Sorun giderme kýlavuzu
Belirti

Olasý Neden

Düzeltici Ýþlem

Ekrandan ýþýk gelmiyor ve
pompa motoru çalýþmýyor

Çalýþtýrma gücü yok

Güç düðmesinin konumunu, sigortalarý ve güç
kablosu baðlantýlarýný kontrol edin.

Ekrandan ýþýk gelmiyor ve
pompa motoru çalýþýyor

Güç kaynaðýyla ilgili sorun

Ana devre kartýný deðiþtirin.

Düþük çalýþtýrma gücü

Hat geriliminin spesifikasyonlar dahilinde
olduðundan emin olun.

Yanlýþ hat gerilimi seçme anahtarý
ayarý

Hat gerilimi seçme anahtarýnýn konumunu kontrol
edin.

Motor kablosu devre kartýna baðlý
deðil

Motor kablosu baðlantýsýný kontrol edin.

Sorunlu motor

Motoru deðiþtirin.

Karýþtýrma Çubuðu yok

Karýþtýrma Çubuðunu Kolorimetreye yerleþtirin

Sýkýþtýrma Plakasýnýn elle sýkýlan
vidalarý tam sýkýlmamýþtýr.

Elle sýkýlan vidalarý sýkýn.

Numune cihaza akmýyordur.

Numune þartlandýrmayý ve diðer numune besleme
hatlarýný kontrol edin.

Birden fazla karýþtýrma çubuðu

Kolorimetrenin üstünden tapayý çýkarýn ve hücrenin
içini aydýnlatmak için bir fener kullanýn. Ýçeride
birden fazla karýþtýrma çubuðu bulunup
bulunmadýðýný belirlemek için kolorimetrenin içine
bakýn. Fazla karýþtýrma çubuklarýný çýkarýn.

Numune kolorimetreden
taþýyor

Tahliye hattý týkalý veya tahliye
hattýnda hava kilidi

Tahliye hattýný temizleyin ve/veya
tahliye tesisatýndaki hava kilidini ortadan kaldýrýn.

Aþýrý nem kolorimetrede
yoðuþuyor

Numune ve analizör ortamý
arasýndaki sýcaklýk farký çok
büyüktür.

Eðer uygulanabiliyorsa, analizöre girmeden önce
numune sýcaklýðýnýn oda sýcaklýðýna gelmesini
bekleyin.

Düþük okuma

Týkalý hortum

Hortumu deðiþtirin

Ekran ýþýk veriyor ve
pompa motoru çalýþmýyor.

Sýfýr okuma
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7.2 Sistem alarmlarý
Bir Sistem Alarmý etkinleþtirildiðinde bir alarm mesajý görüntülenir ve cihaz normal
çalýþmayý durdurur. Normal çalýþmaya devam etmek için alarm durumunu çözün.
Tablo 10 Sistem alarmlarý
Alarm

EE Hatasý

A2D
Hatasý

LED
Arýzasý

Alarmýn Gösterdiði

EE ROM'a yazýlamýyor

Referans ölçüm = 0 A/D sayýmý
Kolorimetrenin sýfýr ýþýk çýktýsý
okuduðunu gösterir. Bu durumda
fotodetektör/analog-dijital
dönüþtürücünün arýzalý olmasý
muhtemeldir.

Kolorimetrenin fotodetektörü,
referans okuma için oldukça
düþük bir ýþýk seviyesi
okumaktadýr (100 A/D
sayýmýndan düþük).

Alarm Ekraný ve
Cihaz Göstergesi
EE ERROR (EE
HATASÝ)

A/D ERROR - EXIT TO
RESTART (A/D HATASÝ
- YENIDEN BAÞLATMAK IÇIN ÇÝKÝN)

Alarm LED'i yanar

LED ERROR - EXIT TO
RESTART (LED
HATASÝ - YENIDEN
BAÞLATMAK IÇIN
ÇÝKÝN)

Alarm LED'i yanar

Çözüm
Cihazý yeniden baþlatmak için EXIT (Çýkýþ)
tuþuna basýn. Sorun tekrarlanýrsa, ana devre
kartýnýn deðiþtirilmesi gerekebilir.
Hach Servisini arayýn.
Cihazý yeniden baþlatmak için EXIT (Çýkýþ)
tuþuna basýn. Sorun tekrarlanýrsa, kolorimetreyle
ilgili bir problem vardýr. Cihaz ile kolorimetre
arasýndaki konnektör, gereken baðlantýyý
saðlamýyor olabilir. Kolorimetreyi çýkarýn,
konnektör pinlerini inceleyin ve gerekirse pinleri
düzeltin. Kolorimetreyi yerine takýn. Sorun devam
ederse, kolorimetreyi deðiþtirin.
Cihazý yeniden baþlatmak için EXIT (Çýkýþ)
tuþuna basýn. Sorun devam ederse numune
hücresini temizleyin.
Buna raðmen sorun çözülmezse, kolorimetrenin
numune inceleme portundan tapayý çýkarýn.
Beyaz bir ýþýk görebilmeniz gerekir. (Iþýðýn
gelmesi için cihazýn açýlmasýndan itibaren birkaç
dakika beklemeniz gerekir.) Buradan itibaren ýþýk
sürekli olarak açýk kalýr. Iþýk açýlmazsa ve
kolorimetre kýsa bir süre önce çýkarýlmýþ ve
yeniden takýlmýþsa, kolorimetre konnektörü
uygun bir baðlantý saðlamýyordur. Kolorimetreyi
çýkarýn ve konnektör pinlerini inceleyin. Pinler
eðilmiþse düzeltin ve kolorimetreyi yeniden takýn.
Sorun devam ederse kolorimetreyi deðiþtirin.
Hach Servisi ile temas kurun.
Cihazý yeniden baþlatmak için EXIT (Çýkýþ)
tuþuna basýn. Sorun devam ederse,
aþaðýdakileri kontrol edin. Cihaz açýldýðýnda
motor çalýþmazsa, aþaðýdakileri deneyin:
1 Motorun ana devre kartýna takýlý olup
olmadýðýný kontrol edin.

Motor
Arýzasý

Pompa motorunun ana konum
iþaretinin algýlanmadýðýný
gösterir.

MOTOR ERROR - EXIT
TO RESTART (MOTOR
HATASÝ - YENIDEN
BAÞLATMAK IÇIN
ÇÝKÝN)

Alarm LED'i yanar
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2

Motoru deðiþtirin.

3

Ana devre kartýný deðiþtirin.

Motor çalýþýyor ve motor kaplini dönüyorsa,
aþaðýdakileri deneyin:
1 Optik anahtarýn ana devre kartýna doðru
þekilde takýlýp takýlmadýðýný ve anahtarýn
þaside doðru yerde bulunup bulunmadýðýný
kontrol edin.
2

Optik anahtarý deðiþtirin.

3

Ana devre kartýný deðiþtirin.

Sorun giderme
Tablo 10 Sistem alarmlarý
Alarm

Alarmýn Gösterdiði

SCR
Hatasý

Döngü Motoru gereken sürede
kapanmýyor ve bu, kýsa bir
toplam döngü süresine neden
oluyor.

Alarm Ekraný ve
Cihaz Göstergesi
SCR ERROR - EXIT TO
RESTART (SCR
HATASÝ - YENIDEN
BAÞLATMAK IÇIN
ÇÝKÝN)

Çözüm

Cihazý yeniden baþlatmak için EXIT (Çýkýþ)
tuþuna basýn. Sorun devam ederse ana devre
kartýný deðiþtirin.

Alarm LED'i yanar

7.3 Sistem uyarýlarý
Alarm menüsündeki RECALL WARNINGS (Uyarýlarý Çaðýr) fonksiyonunu kullanarak etkin
uyarýlarý çaðýrýn. Uyarýlarý silmek için alarm menüsündeki CLEAR WARNINGS
(Uyarýlarý Sil) fonksiyonunu kullanýn.
Tablo 11 Sistem uyarýlarý
Uyarý

Alarmýn Gösterdiði

Alarm Ekraný ve Cihaz
Göstergesi

Çözünürlük

GÜÇ

Güç arýzasý. Varsayýlan koþullarda bu uyarý
devre dýþý býrakýlýr.

POWER (GÜÇ)

CL17'ye güç saðlayan kablo
baðlantýlarýný ve devre kesicileri
inceleyin.

Düþük
Sinyal

Referans ölçüm, 2000 A/D sayýmýnýn
altýndadýr.

Marjinal
Kazaným

Bir kalibrasyon, 1,1'den büyük veya 0,9'dan
küçük bir kazaným düzeltme faktörüyle
sonuçlanmýþtýr. Kalibrasyon standardý ile
kullanýcýnýn girmeye çalýþtýðý deðer
eþleþmemektedir. Kalibrasyon standardýný
yeniden test edin ve CL17'de yeni bir
kalibrasyon gerçekleþtirin.

Marjinal
Sýfýr

Bir kalibrasyon, 0,2'den büyük veya 0,5'ten
küçük bir sapma düzeltme faktörüyle
sonuçlanmýþtýr.

Marjinal
Sapma

LED kapalý olacak þekilde yüksek bir sapma
sayýmý ölçülmüþtür. Genellikle ýþýk
kaçaklarýndan kaynaklanýr.

LOWSIG

Numune hücresini temizleyin
Numune hücresini deðiþtirin

MARG G

CAL Defaults'u (Kalibrasyon
Varsayýlanlarý) ayarlayýn.
Standart deðeri doðrulayýn.
Cihazý yeniden kalibre edin.

MARG Z

CAL Defaults'u (Kalibrasyon
Varsayýlanlarý) ayarlayýn.
Sýfýr deðerini doðrulayýn.
Cihazý yeniden kalibre edin.

MARG 0

Kolorimetre uç kapaklarýnýn sýký
bir þekilde yerinde
vidalandýðýndan emin olun.
Iþýk kaçaðý olup olmadýðýný
kontrol edin.
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Parçalar ve aksesuarlar

Açýklama

Miktar

Ürün Numarasý

Devre Kartý Grubu, ana

her biri

5440400

Kolorimetre Modülü

her biri

6867000

Kolorimetre Tapasý

her biri

6868500

Alarm veya Kaydedici için konnektör

her biri

4458200

Kam/Kaplin Grubu

her biri

5445200

Takipçi Bloðu, Reaktif

her biri

4274100

Takipçi Bloðu, Numune

her biri

4274200

Sigorta, (T, 2,5 A, 250 V) UL/CSA/CE onaylý, 2 adet gerekli

her biri

4952600

Montaj Kiti

her biri

5516400

Bakým Kiti

her biri

5444300

Bakým Kiti, önceden monte edilmiþ

her biri

5444301

Motor Grubu

her biri

5444600

Basýnç Plakasý

her biri

5411800

Izgara, 40 að gözü, Numune Þartlandýrma için yedek

her biri

5418400

Karýþtýrma Çubuðu, Mikro

her biri

6865600

2

5410100

1/4 inç D.Ç. hortumu bulunan Akýþ Ölçer

her biri

4643600

Gerilme önleyicili Güç Kablosu kiti, 115 V, Kuzey Amerika'da Çalýþtýrma

her biri

5448800

Gerilme önleyicili Güç Kablosu kiti, 240 V, Avrupa'da Çalýþtýrma

her biri

5448900

her biri

2556900

Serbest Klor Tampon Çözeltisi

—

8867711

Serbest Klor Ýndikatör Çözeltisi

—

2314011

DPD Ýndikatör Tozu

—

2297255

her biri

2557000

Toplam Klor Tampon Çözeltisi

—

2263511

Toplam Klor Ýndikatör Çözeltisi

—

2263411

DPD Ýndikatör Tozu

—

2297255

paket

5 veya 100

Elle Sýkýlan Vida, Basýnç Plakasýný sabitlemek için
Ýsteðe Baðlý Aksesuarlar

Reaktifler
Serbest Klor Testi için Reaktif Kiti
Ýçindekiler:

Toplam Klor Testi için Reaktif Kiti
Ýçindekiler:

6" pamuklu temizleme çubuðu
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Bölüm 9

Belgelendirme

9.1 FCC BÖLÜM 15, Sýnýf “A” Sýnýrlarý
Test kayýtlarý Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Donaným Test Merkezi (A2LA #
0905-01) tarafýndan desteklenmektedir, uyumluluk Hach Þirketince onaylanmýþtýr.
Bu cihaz, FCC Kurallarý, Bölüm 15’e uygundur. Çalýþtýrma için aþaðýdaki iki koþul
geçerlidir:
(1) bu cihaz, zararlý giriþime neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen
þekilde çalýþmaya neden olabilecek giriþimler de dahil olmak üzere her türlü giriþime
maruz kalabilir.
Bu birim üzerinde yapýlan ve açýk þekilde uygunluktan sorumlu tarafça onaylanmayan
deðiþiklikler ve modifikasyonlar, kullanýcýnýn bu cihazý kullanma yetkisini geçersiz
kýlabilir.
Bu cihaz, test edilmiþ ve FCC Kurallarý, Bölüm 15 uyarýnca A Sýnýfý bir dijital cihaz
sýnýrlarýný karþýladýðý tespit edilmiþtir. Bu sýnýrlar, ekipmanýn bir iþyeri ortamýnda
çalýþtýrýlmasý durumunda zararlý giriþimlere karþý uygun koruma saðlayacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Bu cihaz, radyo frekansýnda enerji üretir, kullanýr ve yayabilir ve
kullaným kýlavuzuna uygun olarak kurulmazsa ve kullanýlmazsa radyo bandýnda zararlý
giriþimlere neden olabilir. Bu cihazýn bir konut alanýnda kullanýlmasý zararlý giriþimlere
neden olabilir. Böyle bir durumda kullanýcýnýn masraflarý kendisine ait olmak üzere bu
giriþimleri düzeltmesi gerekecektir. Giriþim problemlerinin azaltýlmasý için aþaðýda
sýralanan teknikler kolaylýkla uygulanabilir.
1. Cihazýn bir giriþim kaynaðý olup olmadýðýný tespit etmek için CL17 Klor Analizörü
güç kaynaðýnýn baðlantýsýný kesin.
2. CL17 Klor Analizörü, giriþime neden olduðu cihazlar ile ayný prize baðlýysa cihazý
baþka bir prize takýn.
3. CL17 Klor Analizörü'nü giriþime neden olduðu cihazdan uzak bir noktaya taþýyýn.
4. Cihazýn parazite neden olduðu cihazýn alýcý antenini baþka bir yere taþýyýn.
5. Yukarýda sýralanan önlemleri birlikte uygulamayý deneyin.
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Appendix A Að Arabirim Kartý
CL17 analizör, bir Að Arabirim Kartýyla birlikte satýn alýnabilir. Bu, analizörün,
AquaTrend® yazýlýmý vasýtasýyla bir master AquaTrend Arabirimine, bir Seri
Giriþ/Çýkýþ (SIO) Modülüne, iki rölesi ve bir kaydedici çýkýþý bulunan bir Sinyal Çýkýþ
Modülüne (SOM) ve iki MOD I/O'ya baðlanmasýný saðlar. Uzak AquaTrend'ler ve Dijital
Ekran Modülleri desteklenmez. Hach aðýnýn yapýlandýrýlmasýyla ilgili tüm bilgiler için
AquaTrend Arabirimi Talimat Kýlavuzuna bakýn.
1. Bir Hach onaylý að kablosunu CL17 Analizör'e yönlendirin. Að kablosunu CL17
mahfazasýndaki orta kablo eriþim deliðinden geçirin. (Bu kablo ayný zamanda
Kaydedici çýkýþ kablolarýný yönlendirmek için de kullanýlýr.) NEMA 4X ve IP66
deðerlerini saðlamak için uygun donaným kullanýn.
2. Að kablosunun uçlarýný soyun. Þekil 24 ile gösterildiði gibi ¼ inçlik kablo
izolasyonunu geriye doðru soyun.
3. Her bir çýplak kablo ucunu, Tablo 12 ile verilen bilgileri kullanarak 3 pinli konnektöre
yerleþtirin. Kablo izolasyonunun konnektöre oturduðundan emin olun. Açýkta çýplak
kablo býrakmayýn.
4. Sonlandýrýlan kabloyu Arabirim Kartýndaki J1'e takýn.
5. Eriþim panelini iki vidayla cihaz gövdesine yeniden takýn.
6. CL17 Analizör'e yeniden güç verin.

1
2

Þekil 24 Uygun kablo hazýrlýðý
Tablo 12
Konum

Sinyal

Kablo rengi

1

GND

Koruyucu

2

NET_A

Beyaz

3

NET_B

Yeþil

A.1 Bir AquaTrend arabirimi kullanarak analizörü aða baðlayýn
1. CL17 Analizör ile AquaTrend Aðý arasýndaki að baðlantýlarýný gerçekleþtirin.
Baðlantýlarýn baðlantý kutusunda gerçekleþtirilmesi tavsiye edilir. Kablo koruyucuyu
baðladýðýnýzdan emin olun.
2. Master AquaTrend Arabiriminden, CL17 Analizör'ü aða ekleyin:
a. MENU (Menü) tuþuna basýn ve NETWORK MENU (AÐ MENÜSÜ) ÖÐESINI SEÇIN.
b. ADD DEVICE (CIHAZ EKLE) ÖÐESINI SEÇIN. AquaTrend ekranýnda cihaz adý ve
sürüm numarasý gösterilir.
c. Ekranda ADD DEVICE (Cihaz Ekle) gösterildiðinde, ENTER (Onay) tuþuna basýn.
AquaTrend ekranýnda þu mesaj görüntülenir: CL17 CONFIGURING DEVICE.
PLEASE WAIT. (CL17 Cihazý Yapýlandýrýyor. Lütfen Bekleyin)
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d. Sensör aða eklendikten sonra, sensörün adýyla birlikte bir mesaj görüntülenir.
Görüntülenen sensör adýný kabul etmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn. MENU
(Menü) tuþuna basarak ana menüye dönün.

A.2 Ölçümü bir kanala ekleme
CL17 Analizör'den gelen ölçüm, AquaTrend arabirimindeki bir kanalla iliþkilendirilmelidir,
böylece ölçüm, AquaTrend ekranýnda gösterilebilir. Aþaðýdaki yolu kullanarak ölçümü bir
kanala ekleyin:
3. AQUATREND MENU (AquaTrend Menüsü) öðesini seçin ve ENTER (Onay) tuþuna
basýn.
4. DISPLAY SETUP (Ekran Kurulumu) öðesini seçin ve ENTER (Onay) tuþuna basýn.
5. MEASUREMENT TO CHANNEL (Ölçüm Kanala) öðesini seçin ve ENTER (Onay) tuþuna
basýn.
6. ATTACH (Ekle) öðesini seçin ve ENTER (Onay) tuþuna basýn.
7. AquaTrend'de uygun bir kanal seçin ve ENTER (Onay) tuþuna basýn.
8. ENTER (Onay) tuþuna yeniden basarak ATTACH TO CL17 (CL17'YE EKLE) ÖÐESINI
SEÇIN.

9. MENU (Menü) tuþuna basarak AquaTrend ana ekranýna dönün. Okuma görüntülenir
ve 2,5 saniyede bir güncellenir.

A.3 Alarmlar ve uyarýlar
CL17 Analizör'de bir alarm veya uyarý durumu mevcutsa, alarm veya uyarý, alarm cihazý
vasýtasýyla AquaTrend'de gösterilir. CL17 Analizör'de mevcut alarm veya uyarý
incelenmeli ve sorun çözülmelidir. CL17 Analizör alarmlarý ve kaydedici çýkýþlarý ayný
zamanda bir Sinyal Çýkýþ Modülüne baðlanabilir. Lütfen Sinyal Çýkýþ Modülü
Kýlavuzuna bakýn.

A.4 Seri giriþ/çýkýþ modülünü kullanarak verileri kaydetme
CL17 Analizör, klor okumasýný (ppm cinsinden) eðer mevcutsa aðdaki bir SIO'ya
gönderir. Verileri SIO'ya göndermeden önce servis diyagnostik verileri devre dýþý
býrakýlmalýdýr:
1. MENU tuþuna basýn ve ardýndan SETUP (Kurulum) devre dýþý kalana dek AÞAÐI OK
tuþuna basýn.
2. ENTER (Onay) tuþuna basýn.
3. DIAG OUTPUT (Diagnostik Çýkýþ) görüntülendiðinde ENTER (Onay) tuþuna basýn.
4. Yukarý veya AÞAÐI OK tuþunu kullanarak ON (Açýk) ve OFF (Kapalý) arasýnda geçiþ
yapýn ve ardýndan görüntülenen seçeneði seçmek için ENTER (Onay) tuþuna basýn.
Ölçüm ekranýna dönmek için EXIT (Çýkýþ) tuþuna basýn.
Veri formatý aþaðýda gösterilmektedir; burada n , CL17 için SIO kanal numarasýdýr.
(Kanal numarasý (1–8), cihazlarýn aða eklenme sýrasý temelinde atanýr.) Kanal
numarasýný belirlemeyle ilgili bilgi için lütfen bkz. AquaTrend Arabirimi Kýlavuzu.
Not: Aþaðýdaki komutlarda, n, kanal numarasýný gösterir.

[n]3.00,<CR><LF><NULL>
Servis diyagnostikleri etkinse ek diyagnostik dizeler bulunur. Bu diyagnostikler yalnýzca
servis personeli içindir.
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A.5 Manuel olarak veri yoklama
Not: SIO ile iletiþim kurmayla ilgili ek bilgi için Sinyal Giriþ/Çýkýþ (SIO) Kýlavuzuna bakýn.

Veriler normalde her 2½ dakikada bir gönderilir (yoklanýr). Otomatik yoklama
fonksiyonunda deðiþiklik yapýlamaz ancak sistem, aþaðýdaki yolla manuel olarak
yoklanabilir:
Manuel yoklama modunu etkinleþtirmek için þunu girin: nRMR1
En son okumayý almak için þunu girin: nRMR?
Otomatik yoklama moduna geri dönmek için þunu girin: nRMR0

A.6 Sinyal çýkýþ modülünü kullanma
Sinyal Çýkýþ Kýlavuzuna (Kat. No. 5125018) bakarak iki adede kadar röleyi ve bir
4–20 mA çýkýþý yapýlandýrýn. Rölelerin ve kaydedici çýkýþý, CL17'nin dahili röleleri ve
kaydedicilerinin çýkýþlarýnýn benzer bir versiyonudur.

A.7 MOD I/O modülünü kullanarak verileri kaydetme
CL17 Analizör'den gelen ölçüm ve alarm verileri, Hach MOD I/O Modülü kullanýlarak bir
Modbus®* protokolüne dönüþtürülebilir. Ardýndan veriler, Hach OPC sunucu/OPC veri
kaydedici dahil olmak üzere herhangi bir Modbus Master Cihaz (PLC/DCS) tarafýndan
yoklanabilir. Ek bilgi için MOD I/O Modülü Kýlavuzuna bakýn.
CL17 Analizör, MOD I/O Modülü için aþaðýdaki kurulum bilgilerine sahiptir:

*Modbus,

Tamsayý Ölçüm Sayýsý

1

Kayan Noktalý Ölçüm Sayýsý

1

Alarm Sayýsý

2

Sensör Adý

8

Modicon Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.
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