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Змістіть силіконове кільце, як показано на рис. 2 для 
відкриття атмосферного клапана. Це дуже важливо при 
відкручуванні і закручуванні ковпачка заповненого гелем, так 
як це дозволяє вирівняти зовнішній тиск і тиск усередині 
ковпачка. При недотриманні цієї умови мембрана може бути 
пошкоджена. 

 

Рис.2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Рис.1 



 
 
 
 
 

 

Рис.3 

 
Заповніть мембранний ковпачок до 

країв електролітом (в комплекті 

поставки) як показано на рис. 3 і рис. 

4, переконавшись, що в ковпачку 

відсутні бульбашки повітря. 

 

 
 

 
Рис.4 

НЕ встановлювати ковпачок на його торець на якому знаходиться мембрана !!!! 

Утримуючи корпус електрода вертикально, помістіть його на заповнений 

мембранний ковпачо 

 
Після першого заповнення або повторної заправки електролітом, датчик 

повинен стабилізуватись біля однієї години, щоб почати працювати 

правильно. 

 
Після повної стабилізації датчика (орієнтовно 4-6 годин), він може бути 

відкалібрований. 

 
При первинному запуску рекомендуєтся повторити калибрування через 24 години. 

ПРИМІТКА 
 

Для забезпечення належного функціонування зонда, 

рекомендується замінювати електроліт кожні 3-4 місяці. Частота 

заміни гелю може змінюватися в залежності від якості 

використовуваної води. 



 
 
 

 

Утримуючи датчик в вертикальному положенні 

опустіть його в ковпачок і поверніть його проти 

годинникової стрілки до зчеплення з різьбленням, 

переконавшись, що отвір атмосферного клапана як 

і раніше відкрито. Потім затягніть корпус електрода 

за годинниковою стрілкою в мембранний ковпачок. 

Переконайтеся, що мембранний ковпачок туго 

затягнутий на корпусі електрода! Надмірний 

електроліт витече через атмосферний клапан. 

 

 
Рис.5 

Переконайтеся, що мембранний ковпачок повністю загвинчені. При закручуванні 
перший опір з'являється коли ковпачок починає впиратися в ущільнювальний О-
ринг, необхідно продовжити загвинчування, поки кришка не стикнеться з корпусом 

електрода (рис. 5). Перш ніж повністю затягнути ковпачок (при 
появі опору від О-рингу), помістіть силіконове кільце на своє 
місце, це дозволить уникнути попадання повітря всередину 
ковпачка. 

 Після загвинчування мембранного ковпачка 

мембрана вигинається назовні (рис. 6). Значить 

ковпачок був закручений правильно. Не 

застосовувати більше сили, в іншому випадку 

мембрана може бути пошкоджена. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 

УВАГА 
 

 

Помните, что датчик будет функционировать в полном объеме не ранее чем 
через час после завершения этой процедуры. 

Не рекомендуется выполнять калибровку в этот период времени. 

Завжди перевіряйте стан О-рингу, щоб уникнути втрати 

електроліту і проникнення в ковпачок води, це може 

вплинути на працездатність електрода. 



 

 

Іноді калібрування датчика не можливе через низькі відображувані значення. 

Це може бути викликано окисленням золотого електрода яке, зокрема знижує 

чутливість датчика. У цьому випадку окислення повинні бути видалені. 

Необхідно відгвинтити ковпачок, як описано раніше, висушити внутрішній 

електрод на повітрі ні в якому разі не протираючи його тканиною!!! 

 
 

Торець електроду спочатку очищається 

чистим сухим паперовим рушником. 

Спеціальної абразивним папером (в 

комплекті поставки) очищається тільки 

торець вимірювального електрода. 

Помістіть спеціальний абразивний папір на 

паперовий рушник, утримуючи її. 

Утримуючи датчик перпендикулярно 

абразиву, проведіть 3 

3 рази по ньому торцем електрода, 

спочатку в одному напрямку, потім 

повторіть цю процедуру помінявши на 90 ° 

напрямок, як показано на рис. 7. 

 
Переконайтеся, що окислення було 

видалено. Золотий електрод повинен 

виглядати, як показано на рис. 8. 

 
При необхідності повторіть операцію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.8 

 

 

 
УВАГА 

Рис.7

 
 

   
Використовувати тільки нождачний папір, який поставляється з 

зондом. Інші типи нождачного паперу можуть серйозно 

пошікодити золотий електрод 



 

 Встановіть датчик як показано на рис. 9c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9a  Fig.9b  Fig.9c 

НІ! НІ! 
 

ТАК! 
 

 
 
 

 

Fig.10 

 

Для установки зонда в корпус зонда спочатку вставте 

чорне кільце ущільнювача, потім опорне кільце з ПВХ 

в отвір діам. 1 ". Потім нагвинтіть гайку з ПВХ з 

різьбленням 1” (Рис. 10). 

Рекомендується відкрити кран пробовідбірника для 

усунення опору води всередині тримача датчика, яке 

може пошкодити мембрану датчика при його 

установці. 

Після підготовки тримача датчика, датчик 

вставляється в корпус до тих пір, поки відстань між 

торцем датчика та площадкою подачі води не складе 

приблизно 2,5 см (Рис. 9с). 

Для фіксації датчика затягніть гайку з ПВХ за 

допомогою плоскогубців. 

 
 
 

Переконайтеся, що датчик щільно затягнутий, в іншому випадку, він може бути 

видавлений з тримача під дією тиску рідини. В якості опції, зонд може поставлятися зі 

стопорним кільцем. Кільце надійно фіксує зонд навіть під високим тиском (макс. 1 бар!). 

У такому випадку послідовність складання наступна: - кільце ущільнювача, рухоме 

кільце, зонд зі стопорним кільцем, гайка з ПВХ. 



 

Рекомендована швидкість потоку 

через датчик рівня становить 30-40 л 

/ год. 

Для регулювання потоку повертайте 

ручку регулятора до тих пір, поки 

поплавок не буде знаходитися в 

діапазоні, показаному на Рис. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.11 

 

Коли поплавок знаходиться в 

правильному положенні, датчик горить 

жовтим світлом. Якщо поплавок не 

правильно встановлений, датчик буде 

горіти червоним світлом або повністю 

вимикається, якщо поплавок вийде з 

робочого діапазону. 

 

Відмітка на поверхні утримувача датчика 

вказує на правильне положення 

поплавка. 

Рис.12 
 

ПРИМІТКА 
 

Постійний потік 30-40л / ч повинен бути всередині тримача 

датчика. Це єдиний спосіб гарантувати стабільність 

вимірювань. 

Стрибкоподібні зміни витрати можуть призводити до змін у 

вимірах. 



Датчик слід калібрувати і перевіряти за допомогою DPD-1 методу ("Вільний 

хлору") періодично, в залежності від вимог. Регулювання і установка значень 

датчика виробляється на вимірювальному пристрої або контрольно 

вимірювальному приладі. 
 

Примітка 

Примітка 

 

 

 

1.  Щоб взяти пробу води з 

пробовідбірника власника 

датчика, поверніть ручку в 

правій нижній частині, як 

показано на рис. 13. 

2.  Наберіть воду для проби згідно 

з рекомендаціями 

використовуваного вами 

вимірювального приладу). 

3.  Виконайте DPD-1 тест 

(бажано застосування 

фотометра). 

4. Запам'ятайте отримане значення 

для використання його в 

подальшій калібровці. 
 
 
 

Рис.13 
 

Калібрування датчика здійснюється при значеннях рН в 

діапазоні від 7,0 до 7,2, температурі води не менше 250 С і 

при утриманні "Вільного хлору" в воді не менше 0,5 ppm. 

Рекомендується звіряти показання датчика з показаннями 

незалежного приладу (фотометр) щотижня або навіть 

частіше, якщо це необхідно. 

Центральний контакт 

ПРИМІТКА: Дані датчики мають дві точки калібрування, 
перша точка встановлюється шляхом замикання двох 
полюсів BNC роз'єму зонда на приладі (електронний 
НУЛЬ / ZERO), як показано на Рис. 14. Друга точка 
встановлюється відповідно до результату вимірювання 
"Вільного Хлору", виробленого незалежним приладом. 

Зовнішній циліндр 



 

Датчик може залишатися встановленим в тримачі датчика, навіть коли 

гідравлічна системи не працює протягом коротких періодів часу (максимум 3-4 

дні). Якщо неактивний період довший (в зимовий період, технічного 

обслуговування і ремонту і т.д.), датчики повинні бути демонтовані і поміщені на 

зберігання. 

 

Для правильного зберігання датчика, витягнутого з тримача, виконайте 

наступні: 

 
1. Відкрутіть мембранний ковпачок (не забудьте звільнити атмосферний 

клапан!!!). 

 
2. Злийте електроліт і промийте ковпачок і електрод під не сильним 

струменем чистої води. 

 
Просушіть всі частини в місці захищеному від пилу і дайте їм висохнути 

природним шляхом. 

Пам'ятайте, ніколи не торкайтеся до опорного електрода (поз. 4 

на Рис. 16) !!!! Так як це може завдати серйозної шкоди спеціальному 

хімічному покриттю, яке необхідні для правильної роботи датчика. 

Електрод повинен омиватися тільки водою. Уникайте використання 

наждачного паперу або інших матеріалів!!! 

 
3. Закрутити ковпачок, не затягуючи його повністю, щоб золотий електрод 

не стикався з мембраною. 

 
4. Помістіть датчик в упаковку. 



 

1. Заземлення харчування (GND) і заземлення вимірювального сигналу (GND) ідентичні. 
2. Вихідний сигнал: Близько 100 мВ на 1ppm (для датчиків з діапазоном вимірювання 0-

20 ppm). Близько -1000 мВ на 1ppm (для датчиків з діапазоном вимірювання 0-2 ppm) 

3. Всі з'єднання захищені від зміни полярності включення. 

4. Органічні ионо-селективні датчики можуть працювати без будь-яких проблем в 

присутності органічного хлору і неорганічних продуктів на основі хлору. 

Вимірюваний сигнал не залежить від концентрації і наявності у воді Ізо-цианурової 

кислоти. 

5. Тиск води в тримачі датчика не повинен перевищувати 1 бар . 

6. Коли вода в тримачі датчика знаходиться під тиском, не повинно бути бульбашок 

повітря поблизу мембрани, які можуть спотворити або навіть припинити проведення 

вимірювань. 

7. Рекомендована швидкість потоку води всередині тримача датчика повинна бути 
стійкою і в межах 30-40 л / год. 

8. Робоча температура не повинна перевищувати 45 ° C. 

 
9. Значення pH по можливості повинно бути постійним! Різкі зміни значення pH 

впливають на вимірювання хлору. 

Датчик може бути використаний у воді що має параметр рН між 6,8 і 8. Для  

правильної роботи датчик повинен працювати в значеннях рН між  7,0 і 7,4. 

10. Опорний електрод промивається не сильним струменем води і сушиться на повітрі без 

використання тканини або серветок. Ні в якому разі не використовуйте наждачний 

папір або інші матеріали !!! НЕ зчищати сірий шар покриття на опорному 

електроді!!! 

 
11. Не надавати механічного впливу на мембрану! 

12. Термін служби мембрани ковпачка зазвичай становить 1 рік. Однак, даний параметр 
сильно залежить від якості води. Не допускати забруднення мембрани. У разі 
відкладень на мембранному ковпачку, він може бути поміщений в 1% соляну кислоту 
на кілька хвилин. Потім ретельно промийте його чистою водою і використовуйте 
знову. 

13. Кільце силіконове має забезпечувати чітку ізоляцію між внутрішньою і зовнішньою 

частиною ковпачка. Якщо це не забезпечується, замініть кільце на нове. 



 

 

Симетрична конфігурація електроживлення: 

Від ± 5 ÷ ± 15 постійного струму 

 
Розміри: 

Діаметр 25 мм, Довжина 175 мм 

 
Матеріали: 

PVC-U, Нержавіюча сталь 

 
З’єднувальний кабель 

 

Fig.15 
 
 
 

Поз. Назва 

1 4-контактний роз'єм 

2 Корпус датчика з підсилювачем 

3 Електрод порівняння 

4 Опорний електрод 

5 Вимірювальний електрод 

6 O-ring 14x1,8 мм 

7 Ковпачок 

8 Атмосферний клапан 

9 Диск тримач мембрани 

10 Мембрана 

 

 

Fig.16 
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Роз'єм електрода 

BNC роз’єм: 

Центр-й Pin – Зелений (сигнал) 

Завнішній Pin – Жовтий (Земля) 

4- контактний роз'єм живлення: 

Pin 1 - Коричневий (+5V) 

Pin 2 – Свободний контакт 

Pin 3 – Свободний контакт 

Pin 4 - Белий (-5V) 



 
 
 
 

Артикул Назва 

 
AME0000301 

 
Ковпачок з мембраною type M48 

 

 
 

ASZ0002201 
 

Електроліт для датчика 100ml 

 

 

 
ASZ0002801 

 
Електроліт для датчика 100ml (для морської 

води) 

DAN0005401 Силіконове кільце для ковпачка 
 

SCV0001003 З’єднувальний кабель L=0,7M 
 

 

SCV0001005 З’єднувальний кабель L=2M 

SCV0001006 З’єднувальний кабель L=5M 

SCV0001002 З’єднувальний кабель L=15M 
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