
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AG SELECT DIN 



 
UNI EN ISO 9001-2008 

 

 
UK ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ І ОБСЛУГОВУВАННЮ 



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Електронні контрольно-вимірювальні прилади (аналізатори рідини) призначені для визначення 
електромеханічних параметрів, таких як pH, Редокс (RedOx) або вміст хлору (Cl) і широко 
використовуються в плавальних басейнах, системах водопостачання, установках для обробки 
води та ін. 

 
 

Контролери даної серії мають наступні переваги: 

 
 Спроможність виконувати найбільшу кількість замірів всього лише одним типом електронного 
пристрою: pH, окислювально-відновний потенціал (Редокс, мВ), хлор (ppm). 

 Простой процедурою програмування, з двома основними типами меню на вибір: - меню BASIC 
(БАЗОВЕ), що дає користувачеві всі можливості установки всіх функцій, і меню FULL (ПОВНЕ), що 
дозволяє користувачеві управляти спеціальними функціями. 

 Гальванічно ізольовані електронні компоненти, що забезпечують високий рівень стійкості до 
електромагнітних перешкод. 

 
 
 
 

2. ТЕХНІЧНІ ДАННІ 

 
Параметр Значення  

Напруга живлення 90 – 230 В змінного струму 50/60 Гц Діапазон напруги -10 / +15% 

Енергоспоживання 6 Вт (піковий струм 1A) 
 

Робочий діапазон температур 0 - 40°C 
 

Вихідні контакти реле 
SETPOINT (ТОЧКИ УСТАВКИ) 

16 ампер з резистивним навантаженням. 

 3 ампера з індуктивним навантаженням 

2 заданних значения 
(ДВІ ТОЧКИ УСТАВКИ) 

Вихідні контакти реле 
сигналізації (ALARM) 

5 ампер з резистивним навантаженням. 

0,7 ампера з індуктивним навантаженням. 
1 сигнальний вихід 

Аналоговий вихід 4 -20 мА (динамічний 0..500 Ом) 2 струмових (аналогових) виходи 

Вихід TTL 0 - 999 імпульсів в хвилину 2 відкритих колекторних виходи TTL 

Діапазон вимірювання PH 0... 14 Розширення pH: 0.01 

Діапазон вимірювання RX (мВ) -1000 ....+1400 Розширення Rx: ± 1 мВ 

Вимірювання вмісту хлору 0-2; 0-20; 0-200; 0-2000 ppm (мг/л) Розширення ppm: 0,001/0,01/0,1/1 

Діапазон температур 0 – 100°C Розширення 0,1°C 

Підтримка датчиків рівня – підтримка датчика температури PT100 



3. СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

 
 

ПІД’ЄДНАННЯ ДАТЧИКА ХЛОРУ SONDA CL 

Для підключення датчика хлору SONDA CL до аналізатора рідини серії AG SELECT 
використовується з'єднувальний кабель з комбінованими конекторами (Рис. 2). 
Підключення відбувається згідно наведеної нижче схеми: 

   Білий (PIN 1)  

Коричневий (PIN 4) 

До датчику хлора SONDA 
CL 

До конектору 1 аналізатора рідини  

До BNC конектору 
аналізатора 
рідини 

Зелений (зовнішній)  

Рис. 2 

Сигнальний BNC- роз’єм: 
Центральний контакт – жовтий 
Зовнішній контакт – зелений 

Желтий 
(центральний) 

4- контактний роз'єм джерела живлення: 
Контакт 1 – Білий (+5 В) 
Контакт 2 – Не підключений 
Контакт 3 – Не підключений 

Контакт 4 – Коричневий (-5 В) 



КЛЕМНА КОЛОДКА 1 
 

N° контакту Опис 

1 SET2 Нормально закритий (ТОЧКА УСТАВКИ 2) 

2 SET2 Загальний (ТОЧКА УСТАВКИ 2) 

3 SET2 Нормально відкритий (ТОЧКА УСТАВКИ 2) 

4 SET1 Нормально закритий (ТОЧКА УСТАВКИ 1) 

5 SET1 Загальний (ТОЧКА УСТАВКИ 1) 

6 SET1 Нормально відкритий (ТОЧКА УСТАВКИ 1) 

7 Земля 

8 Фаза 2 електроживлення 

9 Фаза 1 електроживлення 

 
 
 

 
КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 2 

 

N° контакта Описание 

1 Сигналізація – Нормально відкритий 

2 Сигналізація - Загальний 

3 Сигналізація – Нормально закритий 

4 Загальний TTL – mA – рівень 

5 TTL 1 

6 TTL 2 

7 Рівень 

8 4 – 20 mA 2 

9 4 – 20 mA 1 

10 PT 100 

11 Загальний PT100 

12 Загальний PT100 



4. ОПИС ДИСПЛЕЮ 

 

 

1 – Індикація стану пароля 
2 – Імпульс (и) в хвилину 
3 – Напрямок дозування вгору/вниз 



5. ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ 
 

 

СВІТОВІ ДІОДИ 
 

 

 

 
SET 1 – Точка Уставки 1 - Активно 

 

 

 
 

SET 2 – Точка Уставки 2 - Активно 

 

 

 

 
ALARM (СИГНАЛІЗАЦІЯ) сигнал 

 

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ 
 

 

 

ESC – Крок назад (вихід) в процедурі програмування. 

 

 

Знак мінус – Зменшує числа і визначає функції в межах зазначених меню 
програмування. Наприклад, при виборі типу вимірювання дозволяє користувачеві 
перемикатися між pH, Rx і Хлором. 

 

 

Знак плюс - Збільшує числа і визначає функції в межах зазначених меню 
програмування. Наприклад, при виборі типу вимірювання дозволяє 
користувачеві перемикатися між pH, Rx і Хлором. 

 

 

Крок вправо – Використовується для вибору знаку для зміни при установці 
пароля або часу. 

 

 

 
OK – підтвердження вибору. 



6. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ 

 
 
 
 



7. ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (ЗАВОДСЬКА УСТАНОВКА) 

 

№ Функція pH Rx - mV Cl (хлор) ppm 

1 Точка Уставки 1 
 

7.2 
 

600 
 

1 

2 Точка Уставки 2 
 

6.8 
 

450 
 

0.5 

3 Направлення дозування 
 

Кислота 
 

Окислення 
 

Прямий 

4 Гістерезис 
 

0.05 
 

10 
 

0.05 

5 Затримка запуску Точка Уставки 1 і 2 00:03 хв:сек 00:03 хв:сек 00:03 хв:сек 

6 MAX частота виходів TTL 1 и 2 
 

120 
 

120 
 

120 

7 Вимірювання при макс. частоті TTL 1 и 2 
 

14.00 
 

1400 
 

14 

8 Вихід mА 1 и 2, вимірювання при 4 mА 
 

0.00 
 

0 
 

0 

9 Вихід mА 1 и 2, вимірювання при 20 mА 
 

14.00 
 

1400 
 

10 

10 
Спрацювання сигналізації – високий  рівень  

14.00 
 

1400 
 

10 

11 Спрацювання сигналізації – низький рівень 
 

0.00 
 

0 
 

0 

12 
Спрацювання сигналізації – час безпреривного 
дозування (OVER) 

99:59 год:хв 99:59 год:хв 99:59 год:хв 

13 Режим меню 
 

BASE 
 

BASE 
 

BASE 

14 Пароль ВИКЛ. ВИКЛ. ВИКЛ. 

15 Одиниця температури °C °C °C 

16 Режим компенсації температури Вручну 25°C Вручну 25°C Вручну 25°C 

17 Затримка меню калібрування 5 хв 5 хв 5 хв 

18 Затримка спрацювання при включенні 5 сек 5 сек 5 сек 



8. ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРА 

Всі програмовані параметри і режими роботи контролера встановлюються клавішами на 

відповідних дисплеях. 
 

ЗАПУСК В РОБОТУ 
Згідно початкової конфігурації, прилад може бути встановлений для управління трьома 
типами вимірювань на вибір: pH, Rx або Cl (хлор). 

 
Перше, що необхідно зробити перед початком роботи - вибрати вимірюваний параметр (pH 
або Redox або Cl), для цього при першому включенні контроллера оператору надходить запит 

на вибір необхідного типу вимірювання наступним чином:. 
 

При включенні контролера на дисплеї 
відображається “SETUP pH"; натисканням 

кнопок   або   можна 
вибрати необхідний тип вимірювання: pH, 
Rx, Cl. 

 
 

Після кінцевого вибору типу 

вимірювання, натисніть    для 

підтвердження вибору. 

 

 
При виборі режиму Cl, натисканням 

кнопок      або   

можна вибрати необхідний діапазон 
вимірювання Cl. 

 
 
 
 

 
Запит на установку типу вимірювання відбувається тільки при першому 
запуску приладу, подальші зміни можна здійснювати в меню SETUP. 



ДИСПЛЕЙ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ (Ph – Rx – Cl) 

 
Коли прилад включений, на дисплеї відображається вимірюване значення і параметр виміру; 

в залежності від типу вимірювання можливо три види дисплея. 

 

 

Дисплей в режимі pH                                    

Дисплей в режимі Rx (mV)                              

Дисплей в режимі Cl (ppm)  



ПРОЦЕДУРА ПРОГРАМУВАННЯ 

 При першій установці приладу необхідно зробити настройки відповідно до обраного типу 

вимірювання. 

 
 

При установці і настройці приладу 
рекомендується виконувати процедуру 
програмування, викладену нижче. 

 

Якщо необхідно змінити тільки один параметр 
рекомендується переходити безпосередньо в 
меню, що містить необхідну функцію, і 
виконати необхідні зміни або установки. 

 

 
 
 
 

Натисніть кнопку 

 
для переходу в головне меню (MENU), 
для переміщення по головному меню використовуйте 

кнопки  або  
для вибору меню, яке потрібно запрограмувати. 

 

Головне меню 
(приведений приклад режиму - FULL) 
складається з 6 підменю, використовуючи які 
можна встановити всі функції приладу: 

 

SETPOINT 1 
SETPOINT 2 
4-20 mA 
CAL 
ALARM 
SETUP 

 
 

Меню 4-20 mA і ALARM доступні тільки в розширеному 
режимі «FULL” 



УСТАНОВКА 

 
 

 Коли відобразиться 
«MENU – SETUP», натисніть кнопку 

 
Є два режими програмування: 

 

FULL - розширений режим, дозволяє 
досвідченому користувачеві встановлювати 
всі параметри, що впливають на контроль 
вимірювань; 
BASE - спрощений режим (швидкий запуск), 
дозволяє управляти тільки деякими 
параметрами, необхідними для управління 
виміряним значенням. 

 
Для переключення між режимами FULL і BASEd 

 використовуйте  або  

Потім натисніть кнопку для підтвердження 
вибору. 

 

 

 

 

 

УВАГА! 

Прилад може виконувати три типи вимірювань на вибір: pH або редокс (Rx) або хлор (Cl); 
це означає, що в залежності від вимог системи і типу підключеного датчика (зонда) 

користувач може вирішити, яким типом вимірювань управляти. 



Після того, як визначено тип програмування, 
може встановлюватися тип показника 
управління: pH, Rx АБО Cl (ppm). 

 

Для вибір типу вимірювання використовуйте кнопки 

 або 

Потім натисніть кнопку для підтвердження 
вибору. 

 
 
 
 

Вибір типу вимірювання необхідно змінювати 
тільки тоді, коли змінюється тип датчика 
(зонда). 

 
 
 
 

 Після того, як вимір вибрано, в меню SETUP 
користувач може активувати режим безпеки, 
захищений паролем у вигляді 4 розрядного 

коду. 

 

 

 

 

Паролем може бути будь-яке число між 0000 і 9999: 
Натисніть кнопки 

 або  

для зміни значень знака (змінний розділ 
знака буде моргати). Для переходу в 
наступний розділ знака, використовуйте 

кнопку  і потім  для 
підтвердження вибору. 

 
 
 
 
 

Повторіть ці дії стосовно встановленого 
знака. 



 Після того, як пароль установлено, можна 
вибрати одиницю виміру для температури (° C 
або ° F). 
Натисніть кнопки 

  і потім кнопку   

для підтвердження вибору. 

 
 
 

 
 

 Якщо обрана функція ручного режиму (SenS off), 
на дисплеї приладу відображається температура 
за замовчуванням (25 ° C). натисканням кнопок 

 або  значення 

температури може встановлюватись в межах від 0 до 

99.9°C. Натисніть кнопку  для підтвердження 
установок. 

або 

 

Після установки одиниці виміру, прилад дозволяє 
визначити один з двох режимів компенсації 
температури: за допомогою датчика PT100, 
приєднаного до клемної колодки 1 або установкою 
температури вручну. 

При виборі ручного регулювання температурної 
компенсації на дисплеї відобразиться SenS off і 
буде запитано еталонне значення (користувач 
повинен сам встановити необхідне значення), 
якщо обраний режим температурної компенсації 
через PT100, на дисплеї з'явиться SenS on і 
прилад буде безпосередньо зчитувати значення 
температури з датчика, приєднаного до клемної 
колодки 

Натисніть кнопки 

або для вибору і потім 

для підтвердженняя 



В меню SETUP можуть встановлюватися два значення часу затримки: 
DELAY CAL, – час затримки виходу з меню калібрування, в разі відсутності натискань; 

DELAY START, ас затримки запуску вимірювання, з моменту включення приладу. 
Для виконання установки в обох меню 
натисніть кнопки 

 або  

для установки необхідного часу затримки 
(хв: сек) 
Для переходу між розрядами хвилин і секунд, 
використовуйте кнопку 

 і  

для підтвердження установок. 

 
Аналогічно встановлюється час затримки  запуску. 
Натисніть кнопки 

 або  

для встановлення необохідного часу затримки 
(хв:сек) 
Для переходу між розрядами хвилин і секунд, 
використовуйте кнопку 

 і  

для підтвердження установок. 



МЕНЮ КАЛІБРОВКИ 
 

Меню CAL призначено для калібрування датчиків  
відповідними буферними розчинами. 

 

КАЛІБРУВАННЯ PH: 
Помістіть датчик рівня рН в буферний розчин pH 7. В 
основному меню виберіть функцію CAL (калібрування), 

натиснувши кнопку . 
При вході в режим калібрування на дисплеї 
будуть  відображатись 1 – pH – SETUP; кнопками 

  або   відрегулюйте відображувані 
дані поки на дисплеї не з’явиться 7.00, потім 

натисніть     для підтвердження; на дисплеї 
з’явиться 2 – pH – SETUP. 

Промийте датчик PH, протріть його мягкою тканиною 
і  помістіть в буферний розчин PН 4.00 або PН 9.00 
Відрегулюйте відображуючі на дисплеї дані за  

допомогою кнопок   або  поки на 
дисплеї  не з’оявиться значення використовуваного 

розчину, потім  натисніть  для підтвердження. 

КАЛІБРУВАННЯ RedOx (mV): 
При вході в режим калібрування на дисплеї буде 
відображатися 1 – RX – SETUP Переключіть BNC 
конектор, використовуючи металічний провід, щоб 
з’єднати внутрішній пін з зовнішньою частиною (див. 
рис.) Відрегулюйте відображувані на дисплеї дані за 

допомогою кнопок  і    поки на 
дисплеї не появиться 0 

Натисніть для збереження даних. 

На дисплеї з’явиться 2 RX SETUP. Помістіть датчик RedOx  в 
буферний розчин 250, 475 або 650 mV. 
Відрегулюйте відображувані на дисплеї дані за 

допомогою кнопок  і поки на дисплеї 
не  з’явиться значення використовуваного розчину. 

Натисніть для збереження даних. 



КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ХЛОРУ (ppm CL)  
ІОНОСЕЛЕКТИВНИЙ ДАТЧИК ВІЛЬНОГО/ЗАГАЛЬНОГО ХЛОРУ SONDA CL:  

На дисплеї відобразиться напис 1 – Cl – SETUP (Точка Калібрування 1) 
Переключіть BNC конектор, використвуючи металічний провід, щоб з’єднати 
внутрішній пін з зовнішньою частиною (див. рис.) 

Відрегулюйте відображувані на дисплеї дані за допомогою кнопок  і 

, поки на дисплеї не з’явиться значення 0 

Натисніть  для збереження даних. 

На дисплеї з’явиться напис 2 – Cl – SETUP (Точка Калібрування 2). 
За допомогою з’єднувального кабеля, показаного на Рис. А1 (кабель не входить    
в комплект поставки насоса) підключіть датчик хлору SONDA CL до контролера, 
як описано вище. 
Встановіть датчик хлору SONDA CL в тримач датчиків (вимірювальну кювету), і 
пропустіть воду, що містить залишковий/загальний хлор. 
Далі, використовуючи незалежні прилади вимірювання (фотометр або DPD 
тестер визначте рівень залишкового / загального хлору в воді. 

Налаштуйте відображаються на дисплеї дані за допомогою кнопок  і  , 
поки не з'явиться виміряне значення 

Натисніть  для збереження даних. 

Рис. А1 



НАЛАШТУВАННЯ ТОЧОК УСТАВКИ 

 
 Після завершення процедури калібрування необхідно встановити значення ТОЧОК УСТАВКИ 
(SETPOINT): в даному приладі існує дві незалежні ТОЧКИ УСТАВКИ, що активуються двома 
відповідними релейними виходами. 
Параметри встановлюються шляхом програмування 
меню SET 1 або SET 2. 

Виберіть SET (1 або 2), натиснувши кнопку . 

В цьому меню необхідне значення встановлюється за 
допомогою кнопок 

 або. 

Натисніть для підтвердження. 

 
У наступному меню необхідно встановити 
напрямок дозування зверху чи знизу до Точки 
Уставки. Наприклад, знижувати рівень рН, 
дозуючи кислоту, при цьому стрілка на дисплеї 
буде показувати вниз. В даному випадку насос 
включиться, коли рівень рН буде вище 
встановленого. 
 Для RedOx якщо насосу необхідно дозувати 
відновник (або хлор), стрілка буде 

показувати вгору. 

 

 

Для вибору напрямку дозування використовуйте 

кнопки або , потім натисніть 

для підтвердження. 



 Після вибору напрямку дозування 
користувач повинен встановити значення 
гістерезису (потовщення Точки Уставки, яке 
дозволяє уникнути частого Включення / 

Виключення насоса). 

Кнопками    і                встановіть 

необхідне значення, натисніть     для 

підтвердження. 

 
 Прилад дозволяє встановити час затримки 
запуску насоса щодо Точки Уставки. Для 
активації даної функції необхідно зробити 
наступні дії. 

Кнопками      і  можна 

змінювати хвилини або секунди, а кнопкою   
здійснювати перехід між полями хвилин і секунд,  

після установки натисніть        для 

підтвердження. 

 Даний контролер забезпечений двома 
виходами TTL (1 2), які можуть працювати в 
пропорційному або ON-OFF режимах. 

 

Натисніть кнопки     або     для вибору 
варіанту роботу виходу TTL між: PROPORTIONAL 
(пропорціональний) або ON-OFF. 
В пропорціональному режимі частота імпульсів 
автоматично зменшується по мірі наближения до 
ТОЧКИ УСТАВКИ, в той час як в режимі ON-OFF 
вихід TTL активується при зміні положення реле 
ТОЧКИ УСТАВКИ 

Натисніть  для підтвердження. 



При виборі пропорційного режиму необхідно встановити три параметра, які дозволять TTL працювати коректно : 

 
1. Вимірюється значення при максимальній частоті 

2. Максимальна частота (від 0 до 999 імпульсів / хв) 

3. Частота, відповідна ТОЧЦІ УСТАВКИ. 

 
 

Для встановлення значення при максимальній 

частоті використовуйте кнопки   або 

, потім натисніть  для підтвердження. 

Після цього, прилад запросить значення максимальної 
частоти, встановіть його використовуючи кнопки 

     і 

 

 
потім натисніть для підтвердження. 

 
 
 

 Після установки максимальної частоти 
необхідно встановити мінімальні значення, 
які будуть відповідати ТОЧЦІ УСТАВКИ. 
Встановіть значення, використовуючи кнопки 

 і , потім натисніть  

для підтвердження. 
 
 
 



УСТАНОВКА СИГНАЛІЗАЦІЇ 
 

В даному приладі можлива установка трьох типів сигналізації: 

 
1 - MAX: Користувач може встановити максимальне значення, при досягненні якого, контролер перейде в режим 
сигналізації. При переході встановленого значення на дисплеї почне блимати індикатор сигналізації і відповідне 
повідомлення. 
2 - MIN: Користувач може встановити мінімальне значення, при досягненні якого, контролер перейде в режим 
сигналізації. При переході встановленого значення на дисплеї почне блимати індикатор сигналізації і відповідне 
повідомлення. 
3 - OVER: Сигналізація за часом безперервного дозування (захист від передозування). 
При виникненні будь-яких проблем в системі (неправильне калібрування, забруднення або несправність датчика, 
велика інертність системи і т.д.), якщо контролер в процесі роботи, не досягає значення Точки Уставки у 
встановлений період часу (OVER ALARM TIME), то КОНТРОЛЕР ПОДАСТЬ СИГНАЛ ПРО ПРИПИНЕННЯ 
ДОЗУВАННЯ. На дисплеї почне мигати індикатор сигналізації і відповідне повідомлення. 

 

В основному меню натисніть кнопку   
коли  надисплеї з’явиться “MENU ALARM”. 

На дисплеї появиться MAX, кнопками  або

 можна встановити верхню межу при 

досягненні якої спрацює сигналізація, натисніть 

кнопку  для підтвердження. 

 
Далі в меню ALARM (СИГНАЛІЗАЦІЇ) можна 
встановити мінімальне значення, нижче якого 
спрацює сигналізація. При появі на дисплеї MIN 

кнопками   або встановіть 

необхідне значення, потім натисніть для 
підтвердження. 

 
 Для встановлення сигналізації за часом 
безперервного дозування (OVER) використовуйте 

 
 

кнопки   або   для установки годин і 

 
 

хвилин і кнопку    для переходу між годинами і 

 
 

хвилинами, натисніть    для підтвердження. 



 

МЕНЮ СТРУМОВИХ ВИХОДІВ 

 
Контролер оснащений двома струмовими виходами, 
програмованими користувачем; значення 4 або 20 mA 
може встановлюватися на кожен вихід. 

 

В основному меню натисніть кнопку    коли 
на  дисплеї з’явиться “MENU 420mA” 

 
 

Кнопками  або  встановіть значення 
pH (Rx, Cl) для першого струмового виходу, 
відповідного 4 mA. 

Натисніть  для підтвердження. 

 
Натисніть     або     для 
встановлення значення pH (Rx, Cl) на першому 
струмовому виході, відповідному 20 mA. 

 Натисніть   для підтвердження. 

Кнопками  або  встановіть значення 
pH (Rx, Cl) для другого струмового виходу, 
відповідного 4 mA. 

 Натисніть   для підтвердження. 

Натисніть     або    для встановлення 
значения pH (Rx, Cl) на другому струмовому виході, 
відповідного 20 mA. 

Натисніть   для підтвердження 



 
 
 

9. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 

 

 

 
Вимкніть, а потім знову ввімкніть прилад.  Зайдіть в 

основне меню. 

 
 
 
 
 

Одночасно натисніть кнопки  або  протягом 15 секунд з моменту включення приладу. 

На дисплеї відображається DEF.                                      

Після цього можна здійснити часткову перезагрузку контролера (зі збереженням калібрування прибладу), натисніть 

наступні кнопки у вказаному порядку: 
 

   

(1) (2) (3) 

 
 

Для виконання повної перезагрузки контролера, натисніть наступні кнопки у вказаному порядку: 

 

   

(1) (2) (3) 

 
 

Майте на увазі: через 15 секунд після входу в основне меню процедура перезагрузки буде неможлива. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HEAD OFFICE - ITALY 
Via dei Ranuncoli, 53 - 00134 ROMA - ITALY 

Phone +39 06 93 49 891 - Fax +39 06 93 43 924 
e-mail: info@etatronds.com - web: www.etatronds.com 

 
 

ITALY (BRANCH OFFICE) 
ETATRON D.S. 
Via Ghisalba, 13 
20021 Ospiate di Bollate 

(MI) ITALY 
Phone +39 02 35 04 588 

Fax +39 02 35 05 421 

 

BRASIL 
ETATRON do Brasil 
Rua Vidal de Negreiros, 108 
Bairro Canindé - CEP 03033-050 
SÃO PAULO SP 
BRASIL 

Phone/Fax +55 11 3228 5774 

 

ASIA ETATRON D.S. 

(Asia-Pacific) PTE Ltd 
67 Ubi Crescent, #03-05 
Techniques Centre 
Singapore 408560 
Republic of Singapore 
Phone +65 67 43 79 59 

Fax +65 67 43 03 97 

RUSSIAN FEDERATION 

DOSING SYSTEMS 
3-rd Mytishenskaya, 16/2 
129626 Moscow 
RUSSIA 
Phone +7 495 787 1459 

Fax +7 495 787 1459 

 

USA - CANADA - MEXICO 
ETATRON AMERICA 
1642 McGaw Avenue 
Irvine, CA 92614 

USA 
Phone +1 949 251 8700 

Fax +1 949 752 7867 

 
 

UKRAINE 
000 ETATRON - UKRAINE 
Soborna Street, 446 
Rivne, 33024 Rivne Region 

UKRAINE 
Phone +380 36 26 10 681 

Fax +380 36 26 22 033 

 

ESPAÑA - ETATRON 

DOSIFICACION Y MEDICION S.L. 
Avda. Letxumboro 83 
Pabellón 6 
Irún (20305) ESPAÑA 

Phone +34 902 09 93 21 

Fax +34 943 09 03 12 
www.etatron.es 

UNITED KINGDOM 
Etatron GB 

Lindum Business Park 
Station Road North Hykeham 
Lincoln, LN6 3QX UK 
Phone +44 (0) 1522 85 23 97 

Fax +44 (0) 1522 50 03 77 
 

 

ETATRON FRANCE 

1 Mail Gay Lussac 

95000 Neuville Sur Oise 

Tel: +33 (0)1 34 48 77 15 

Fax: +33 (0)1 78 76 73 95 

mailto:info@etatronds.com
http://www.etatronds.com/
http://www.etatron.es/

	1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
	2. ТЕХНІЧНІ ДАННІ
	ПІД’ЄДНАННЯ ДАТЧИКА ХЛОРУ SONDA CL
	КЛЕМНА КОЛОДКА 1
	4. ОПИС ДИСПЛЕЮ
	5. ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
	СВІТОВІ ДІОДИ

	7. ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ (ЗАВОДСЬКА УСТАНОВКА)
	ЗАПУСК В РОБОТУ
	Запит на установку типу вимірювання відбувається тільки при першому запуску приладу, подальші зміни можна здійснювати в меню SETUP.
	ПРОЦЕДУРА ПРОГРАМУВАННЯ
	SETPOINT 1
	4-20 mA CAL ALARM SETUP

	УСТАНОВКА
	МЕНЮ КАЛІБРОВКИ
	КАЛІБРУВАННЯ PH:
	КАЛІБРУВАННЯ RedOx (mV):
	КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА ХЛОРУ (ppm CL)
	НАЛАШТУВАННЯ ТОЧОК УСТАВКИ


	УСТАНОВКА СИГНАЛІЗАЦІЇ
	МЕНЮ СТРУМОВИХ ВИХОДІВ


