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PH-Regulácia - EZ PH 
Obsah balenia 

A) "EZ PH" regulácia 
B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m)  
C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) 
D) montážna sada  
E) dnový filter (PVC) 
F) vstrekovací ventil (3/8” PLYN) 
G) pH-elektróda SPH-1  
H) držiak sond PSS3 (1/2” GAS) 
I) objímka pre upevnenie držiaka sond    

    a vstrekovacieho ventilu ((φ=50 mm) 
L) kalibračný roztok pH 4, pH 7, H2O 
M) redukcia pre vstrekovací ventil 

Montáž na stenu 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Rozmery (V – D – H) 234x162x108 mm 
Váha  1 Kg 
Napájanie 230 VC.A  
Napätie 12 W oder 18 W 
výkon čerpadla 1,5 l/h 
maximálny protitlak 1,5 bar 
Stav čerpadla Pauza - zapnuté 
rozsah merania 0 ÷ 14,0 pH  

0 ÷ +1000 mV 
odchýlka merania  ± 0,1 pH; ±10 mV 
presnosť merania ± 0,02 pH; ±2 mV 
kalibrácia elektródy automatická 

VAROVANIE / WARNING / ATTENTION / ACHTUNG 
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pH-režim nastavenie 
výber/potvrdenie      upravenie 

zmena na “on” 
výber/potvrdenie      upravenie 

zmena jazyka 
výber/potvrdenie   upravenie 

Prezentácia zjednodušeného menu - QUICK START Strana 1 

Tep25°C    6,5pH 

konfig.čerpadla
pH-režim 

prietok off 

Jazyk
anglicky 

Voľba jazyka 

nastavovaný 
parameter 
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pH-hodnota bliká 

podržať stlačené 

pre nastavenie   nastavenie od 1 do 14 

dlhé stlačenie 

Bliká 

upravenie    potvrdenie  
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Tm25°C    6,5pH 

Sp 7.0 pH 
Tm2       5.0pH 

nastavenie požadovanej hodnoty pH 

nasávanie dávkovacieho čerpadla 

opustenie programu 

opustenie
uloženie 

Sp 7.0 pH 
Tm2       5.0pH 
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dlhé stlačenie 

Tlačítko uvoľniť                          Bliká 

             
Bliká 

         počkať 60sekúnd 

Weiter auf Seite 9 
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Kalibrácia sondy 

Tm25°C    6,5pH 

kalibrácia čerpadla 

Lös. B.       7 pH
stlačiť CAL 

čakať        60 
B.Sol       7pH 

kvalita 100%
kalib.roztok 7pH 
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    T° zmeniť 
výber/potvrdenie      upravenie 

     vybrať: 7/4 – off – 7 
výber/potvrdenie       upravenie 

vybrať: off – 1/240 mn* 
výber/potvrdenie       upravenie  

vybrať: kyselina alebo zásada 
výber/potvrdenie       upravenie 

vybrať želanú hodnotu pH 
výber/potvrdenie       upravenie 

• OFA = Over Feed Alarm = Alarm, ktorý zastaví dávkovanie pH, ak sa nezmení
požadovaná hodnota pH za min.dobu   

korekcia teploty  
25°C 

Kalibrácia
7/4 pH 

OFA čas
off 

dávkované médium  
kyselina 

požadovaná  hodnota
5.1 pH 

nastavovaný 
parameter 

KOMPLETNÁ PREZENTÁCIA - KONFIGURÁCIA PARAMETROV 
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zadať pH-režim  
výber/potvrdenie      upravenie  

zmeniť na “on” 
výber/potvrdenie      upravenie  

zmeniť jazyk 
výber/potvrdenie      upravenie

konfigurácia čerpadla
pH-režim 

prietok “off” 

jazyk
anglicky 

KOMPLETNÁ PREZENTÁCIA - KONFIGURÁCIA PARAMETROV  

Parametri di 
configurazione 

nastavovaný 
parameter  
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 výber/potvrdenie      upravenie

zmeniť požad.hodnotu pH 
výber/potvrdenie      upravenie

Konfigurácia  
pH-režim 

želaná hodnota 
4.4 pH 

KOMPLETNÁ PREZENTÁCIA - KONFIGURÁCIA PARAMETROV  

nastavovaný 
parameter   
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1)     vstup pH-sonda  

2)     vstup sonda teploty (PT100 nie je súčasť dodávky) 

3)     vstup hladinová sondae (dávkované médium v bandaske) 

4)    vstup prietok, prietok recirkulačným čerpadlom (elektrický signál 230 V ~.) 

5)     vývod diaľk.alarm (voľný kontakt, relé 250 V ~ 10 A odporové) 

7)     napájanie 230 V~  50 Hz. 

8)     vypínač (nachádza sa na ovládaní vpravo hore) 

8

PRIPOJENIA 
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umyte sondu 

ponorte sondu do 
kalibračného roztoku 

Kalibrierung 

Tlačítko CAL podržte 3 
Sekundy stlačené

7pH CAL dr�cken 

Kalibrovanie trvá minútu. 
60 s warten 

7pH Qualit�t 100% 

kvalita sondy 
umyte sondu ponorte sondu do 

kalibračného roztoku  
4pH CAL dr�cken 

Kalibrovanie trvá minútu. 

60 s warten 

4pH Qualit�t 100% 

kvalita sondy

umyte sondu  

stlačením Key uložíte údaje a 
ukončíte stav normálny meranie a regulácia 

Hinweis: 
Pri programovaní funkcie kalibrovania = 7 pH prevedie systém kalibrovanie iba od bodu 7 pH 

KALIBROVANIE pH-SONDY 
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. 

                      

                    

                        OK         OK               OK 

Alarm obrazovka Relátka opatrenie 

úroveň Level 7.2 pH relé alarm
zatvorené 

- stlačte Enter, pre deaktiváciu 
diľkového alarmu 

- vymeňte sondy stavu 
hladiny v bandaske  

OFA prvý alarm  
(čas >70%) OFA Alarm 7.2 pH 

relé alarm
otvorené

- stlačte Enter, pre deaktivovanie 
alarmu 

OFA druhý alarm (čas=100%) STOP OFA 7.2 pH  relé alarm
zatvorené  

- stlačte Enter, pre deaktivovanie 
alarmu  

prietok vody (recirkulačné 
čerpadlo vypnuté) F�rderleistung 7.2 pH relé alarm

otvorené
- opäť spustite recirkulačné čerpadlo. 

Systémová chyba Parameter  Error relé alarm
otvorené 

-  stlačte Enter, pre obnovenie 
východiskových parametrov 

-  poškodenie systému 

funkcia kalibrácie 
Fehler 7 pH  

Fehler 4 pH 
relé alarm
otvorené

-  vymeňte sondu alebo 
kalibračný roztok a  preveďte 
kalibráciu 

Parametre z výroby: 

• jazyk = FR (Francúzsky) 
• želaná hodnota = kyselina 
• metóda dávkovania = kyselina  
• OFA čas(alarm preťaž.) = OFF 
• Kalibrovanie = 7/4 (2 body) 
•      vstup prietok = ON 

Pre opätovné nastavenie východiskových 
parametrov preveďte nasledovné: 

• vypnite Basic System  
• Basic System naštartujte, použitím tlačítok (UP) 

a (DOWN). 
• Systém ukazuje Init.default no 
• stlačte (UP)   

Init.default Yes 
• stlačte Enter, tak obnovíte

parametre. 
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