
Analyzátor  PCSplus  je  určený  pre  bazénové  technológie  na
kontinuálne  meranie  voľného  chlóru,  pH-hodnoty,  redox-
potenciálu ako i teploty vody. Skladá sa z jedného alebo dvoch
prietočných  článkov,  meracích  elektród  a  vyhodnocovacieho
modulu.  Jeden  vyhodnocovací  modul  dokáže  spracovať  až  tri
nezávislé merania.

Oblasti použitia
Aquaparky
Kúpele
Plavárne a kúpaliská

Charakteristika
kontinuálne meranie bez prídavných chemikálií
vysoká stabilita merania
hydromechanické čistenie meracích elektród
konštantný prietok vody cez merací článok
tlakové vyhotovenie
jednoduchá dvojbodová kalibrácia
programovateľné meracie rozsahy
mikroprocesorová technika = vysoký komfort
nenáročná údržba

Princíp merania
Vzorka vody priteká cez jemný filter
do meracieho článku, obteká okolo
meracích elektród a potom odteká z
článku. V prietočnom článku sú
ponorené meracie elektródy. Zostava
sa dá variabilne nakonfigurovať
podľa potreby merania. Na
zosilňovači sú údaje zobrazené na
LCD displeji a sústavou LED. Pre
externé riadenie dávkovacích
čerpadiel sú k dispozícii reléové
výstupy, každá meraná veličina má
priradený i výstupný prúdový signál.

PCSplus sa často
využíva v kombinácii s dávkovacícmi
čerpadlami, ktoré zabezpečujú
dávkovanie chlóru a korekciu pH.
Týmto vznikne kompaktný merací a
dávkovací technologický celok, ktorý
zabezpečuje optimálnu kvalitu
bazénovej vody pre všetky aplikácie.

Kontinuálny analyzátor pre bazény

PCSplus

Depolox PCSplus Cl-pH

PCSplus Cl-Cl-pH

Technické dáta

Chlór pH Redox-
potenciál

Teplota

Merací rozsah 0–3 mg/l 4,00–9,00 400–900 mV 0–50 ℃

Senzory 3-elektródový
senzor

elektróda
podľa DIN

elektróda
podľa DIN

Pt1000

Prietok vody 30 l/h

Tlak vody 0,2–4,0 bar (max. protitlak 1,5 bar)

LCD-displej 2 × 16 znakov, podsvietený

Digitálne
vstupy

3 (meracia voda, externý stop, zásobník prázdny)

Výstupy 4 × relé (dávkovacie čerpadlá Cl a pH)
2 × alarm (programovateľné)

3 × 4-20 mA galv. izolované (opcia)

Napájanie 230 V, 50 Hz, 14 W

Rozmery a
hmotnosť

Prietočný modul Depolox PCS 215x375x155mm, 2 kg
Elektronický modul PCSplus 320x310x175mm, 5 kg
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