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Bu kullanım kılavuzunda, bu donanımın kurulumu ve kullanımıyla ilgili 
önemli güvenlik bilgileri bulunmaktadır.  Bu bilgilerin dikkate alınmaması 
ciddi yaralanma veya hasar ile sonuçlanabilir.  

 

Bu donanımı radyoaktif kimyasal maddelerle kullanmak kesinlikle 
yasaktır! 

 
 
 

 
DİKKAT İletişim yazılımı için kullanım talimatı CD roma dahil edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dikkatlice okuyunuz! 
TÜRKÇE 

 
 
 

EMEC 
TANITMA VE KULLANMA 
KILAVUZU 
 

Cihazı güneş ve sudan korunacak şekilde muhafaza ediniz. 
Su sıçramalarından kaçınınız.  



2 

DOSYA:CCSTP4.İNG. VER 1.3 23/07/2003 YAZILIM : X.5 
 

CCST P4 ANALİZÖR (pH, °C, Cl, mV) 
CCST M4 ANALİZÖR (pH, °C, Cl, mV) 
 
GENEL BİLGİLER  
Cihaz dikey duvar montajı için koruma değerlendirmesi IP66 ile plastik bir gövde içine yerleştirilmiştir.  
Polikarbonat ön panel, tuş takımı ve ölçülen parametre değerleri gösteren geniş arka ışıklı LCD ekrandan meydana 
gelmiştir.  Bu CCS analizör modeli şunları ölçer: pH, mV, °C ve mg/l olarak serbest kloru (Cl) 
CCST çok geniş dijitalölçüm input’larına sahiptir havuz tesisatına bağlı akış kontrol sensörü ile su akışını kontrol eder 
ve dozaj pompalarını bu göre çaloştırır.(Sistemde su akışı olmadığı zaman dozaj pompalrını durdurur.) 
Cihaz veri transferi için hazırdır. (Tesisin işletim  ve set değerleri).CCSTM4 modelinde bir modem kullanarak uzaktan 
bilgisayar yardımı ile kontrol edilebilir. CCSTP4 modeli direkt kablo bağlantısı kullanarak bir bilgisayara bağlanabilir. 
Bilgisayar (PC’ye) sistemdeki  iletişim yazılımı cihazdan verileri alır ve bunları grafik bir moda gösterir.  Bunları 
depolamak için de kullanılabilir.  
Suyu dezenfekte etmenin en yaygın şekillerinden biri sodyum hipoklorid kullanmaktır.  Su ile bir oksidan olarak birleşir 
ve hipoklorür asit oluşturur.  Maalesef kimyasal reaksiyon sıkı sıkıya bir ph değeriyle bağlıdır.  Eğer pH değişirse 
hipoklorür asit kendisi hipoklorid ve hidrojene ayırarak etkisini azaltır.  Serbest klor moleküler klor (Cl2), 
Hipoklor asit (HClO) ve hipoklorid iyon (OCl-) arasındaki toplamdır.  
Suyu analiz etmenin en yaygın şekli DPD1 sistemidir, (kolorimetrik yöntem), bir su örneği 6.3 ph civarında bir değerde 
stabilize edilir ve ölçülen klor maksimum değerdedir.  Diğer bir deyişle %100’de hipoklor aside eşittir. Bu işlem 
sırasında CCST cihazı DPD değeriyle serbest klor okuma değerini kalibre eder. (ekranda Cl2 olarak gösterilir). Eğer pH 
değeri değişirse, sonda farklı bir hipoklor asit değeri alır ve ayrışım kavisinin klor değerinin değişmeden kalmasını 
sağlama işlemini kullanır.  
Bu prosedürü kullanarak Cl2 okuması stabil kalır (6.6pH ve 8.6pH arasında). 
İstenildiğinde cihazın otomatik dengeleme fonksiyonuna sahip olmak mümkündür.  
Ön panel özel bir kapakla korunur; kapağın sağ ucunu serbest bırakmak için ittiriniz.  Ön kapağı her zaman 
kapalı tutmak gerekir.  
 
ÖLÇÜM ARALIĞI  
Ph, 0.01 adımlarında 0 ile 14.00 pH arasında ölçülebilir.  ORP (Redox) değeri 0 ile 1999 mV arasında ölçülebilir.  
Sıcaklık algılaması 0.1 °C adımlarında 0 ile 99.9 °C arasında mümkündür.  Serbest klor algılaması kullanılan sondaya 
bağlıdır; analizör 0 ile 9.99 mg/l arasındaki değerleri ele alabilir.  
pH değeri otomatik olarak sıcaklık sondasından sondaların üreticisinin beyan ettiğini standarda göre dengelenir.  
Klor ölçüsü, 6.6 pH ile 8.6  
pH değer aralığından HCIO ayrışım kavisi aracılığıyla dengelenmiştir.  (sadece istek üzerine). 
 
SONDALAR (Elektrodlar) 
Doğru olarak çalışması için cihazın 5 sondaya ihtiyacı vardır: EPHS (pH elektrot  – mavi kapak); ERHS (ORP 
Elektrot – sarı kapak); ECL6 (klor sondası); ETEHLP (sıcaklık sondası); SEPR (akış sondası).  Tüm bu sondalar bir 
ECL6 sonda tutucusuna yerleştirilebilir..  Bir başka yapılandırma ECL4, EPHS, ERHS, ETEHLP,SEPR. 
İle bir PEF2 sonda tutucusu gerektirir.  
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GİRİŞ  
Analizörün aşağıdaki parametreleri sürekli kontrol etmesi için 4 analog girişi vardır: pH, mV, sıcaklık ve Cl2.  pH 
biriminin biri asit için diğeri de alkali için olan dozlama ürününün tank seviyesinin kontrolü için iki girişi vardır.  mV 
ünitesinin bir ‘’son ürün seviye kontrolü’’ Cl için bir başka ve bulandırıcı pompa için bir başka vardır.  
AKIŞ girişi sonda tutucusu içinden su akışını kontrol eder.  Eğer akış yoksa analizör girişlerini devre dışı bırakır. Röle 
çıkışı, orantılı çıkış ve alarm verir, yazıcıya bir mesaj gönderir (bağlıysa) ve bir iç kayıt yazar.  
HAZIRDA BEKLEME girişi tüm çıkışları devreden çıkartır: pompalar, alarm, yazıcı, modem.  
Bir akış sayacı girişi sistem içinden akışı ölçmek için kullanılabilir.  
Tüm girişler analizör güç kaynağı toprağını bir referans olarak alır, kontak yaklaşık 5 mA akımla 12 V’tır.  Kontak 
kapandığında girişler aktiftir.  
GND giriş iç bağlantısı için GND serial portu haricinde genel topraktır.  
 
ÇIKIŞ 
pH ünitesinin: iki 230V röle-kontrollü çıkışı ve iki pulse oransal çıkışı vardır. 
mV ünitesinin: iki 230V röle-kontrollü çıkışı ve bir pulse oransal çıkışı vardır.  
Cl ünitesinin : iki 230V röle-kontrollü çıkışı ve bir pulse oransal çıkışı vardır. 
Oransal pulse çıkışı açık kolektör transistör çıkışıdır ve CMSIS, FIS, 
GIS, HIS, CMSEXT, FMSEXT, GMSEXT, HMSEXT model dozaj pompaları ile kullanılır. 
 
ALARMLAR 
Tekli bir serbest kontak rölesi çıkışı (sigorta korumalı) alarmları ele alır.  Sinyal, dozlama hatasından devreye sokulur.  
Alarm kaynağı DURUM ekranında görüntülenebilir.  
Bir alarm meydana geldiğinde pompanın çalışması durur..  
 
MENÜ YAPISI  
Müşterinin menüyü kullanma yetkisi tesisle ilgili bilgiler içeren 2 sayfadan oluşmuştur. Diğer sayfalar, şifreyle 
korunmuş, teknik yardım için saklanmıştır.  
 
EKRAN  
Cihaz açıldığında aşağıdaki ekranı görüntüleyecektir: 
 

 

Şekil 1 
 

 
İmleç STATUS (DURUM)’da konumlandırılmıştır. Giriş/çıkış durumunu görüntülemek için ENTER basınız.  
 

 

Şekil 2 
 

 
Birinci satır pH kanal durumunu gösterir ve D1=ON (AÇIK), D1 çıkışının 230 V voltaja sahip olduğunu gösterir.  
D2=OFF(KAPALI) voltaj eksikliğini gösterir. P=150Pm, orantılı ayar noktasının aktif olduğunu ve dozlama pompasının 
dakikada 150 vuruş aldığını gösterir. A1 ve A2, ON (AÇIK)= alarm ve OFF(KAPALI)=eşik altı değerin olduğu yerde iki 
alarm eşiğidir.  
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Aşağıdaki iki satır sırasıyla CI ve mV Girişlerini, yukarıdaki gibi aynı anlamlarla gösterir.  Dördüncü satır solüsyon 
tanklarının durumunu gösterir. (HI = tank dolu , LO = tank boş). 
FLOKLAN=150Pm floklan pompasının çıkışının aktif olduğunu ve pompanın dakikada 150 vuruş aldığını gösterir. L=HI 
floklan tank seviyesini gösterir.  
Son satır sistem içinde su akışının kübik metrelerini gösterir ve FLOW=ON (AKIŞ=AÇIK) akış sondası içinde akış 
olduğunu gösterir.  STATUS RUN analizörün çalıştığını gösterir aksi takdirde ekranda STATUS STANDBY 
görüntülenir.  Şekil 1’e geri dönmek için ESC basınız.  
 
ŞİFRE  
SETUP menüsünü 3-basamaklı sayı girişiyle korumaktayız.  CCST şifresiz olarak gelir, istek üzerine cihazı bir şifreyle 
donatmak mümkündür. Şifreyi sadece serial port ile girmek veya değiştirmek mümkündür.  
 
SONDALARIN (ELEKTRODLARIN)KALİBRASYONU 
Analizörü kurarken sondaları doğru ölçümü sağlamak için kalibre etmek gerekir.  Biz prosedürü aşağıdaki sırayla 
resimli olarak çizerek gösteriyoruz:  pH, mV, Cl2.  Bu sıra, ilk kurulum sırasında takip edilmelidir.  
 
pH KALİBRASON (MAVİ KAPAK) 
ph sondasını kalibre etmek için referans noktaları için iki farklı tampon solüsyonu kullanınız.  
Devam etmeden önce tamponları hazırlayınız,  sıcaklığını ölçünüz ve sondayı analizöre takınız, sondanın koruyucu 
kapağını çıkartınız, suda yıkayınız, kurutunuz ve pH 4.01 tampon solüsyonu içine batırınız, çalkalayınız ve sondayı 
solüsyon içinde bırakınız. Şekil 1’den başlayarak SET UP / PASSWORD / CAL / pH seçiniz. (her bir seçimi doğrulamak 
için ENTER basınız). 
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil  6/1 
 

 
60mV / pH sonda kazancını gösterir,   50 altında numara yanıp sönüyordur, sondayı kontrol edebilirsiniz.  
Kalibrasyon doğrudur.  Eğer 00’ın yanıp söndüğünü görürseniz, kalibrasyon yanlıştır, tekrar deneyiniz.  
Kalibre edilecek olan değer "cal" yanındaki değerdir. (bunu göstermek için basamak "4" yanıp sönüyor olacaktır).  
Tampon solüsyonunun değeri budur, eğer bir başka değer kullanıyorsanız,  klavye oklarını kullanarak 04.01’i 
değiştiriniz.  Sonda okuma değeri (resim 04.05’te sağda gösterilen) stabilse, okuma değeri çok önemli değildir çünkü 
örnek kalibrasyonla ilgilidir),  imleci bir sonraki kalibrasyon değerine hareket ettirmek için ENTER basınız. (sıcaklık). 
Şimdi sıcaklığın son numarası yanıp sönüyor olacaktır, klavye okunu kullanarak tampon solüsyonunun sıcaklığını 
yazınız.  
ESC basınız ve ENTER ile SAVE doğrulayınız.  Analizör bir önceki menüye geri döner, şekil 6.   sondayı solüsyondan 
çıkartınız, yıkayıp kurutunuz ve sonra pH 7.02 tampon solüsyonuna batırınız, çalkalayınız ve bırakınız.  Yukarıda 
tanımlanan prosedürü şekil 6/1’e geri dönmek için kullanınız ve ENTER’a iki kere basınız.  Şimdi  "cal" 7.02 değerine 
hareket edecektir.  
 

 

Şekil 6/1A 

  
Kalibre edilecek olan değer "cal" yanındaki değerdir. ("2" basamağı (pH 7.02’nin son basamağı) bunu göstermek için 
yanıp sönüyor olacaktır). 
Tampon solüsyonu için olan değer budur, eğer bir başka değer kullanıyorsanız 07.02 değerini klavye oklarını 
kullanarak değiştiriniz.   Sonda okuma değeri  (resim 07.05’te sağ tarafta) stabil olduğunda, (okuma değeri çok önemli 
değildir çünkü örnek kalibrasyonla ilgilidir),  ESC basınız ve ENTER ile SAVE doğrulayınız.  Analizör bir önceki menüye 
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dönecektir. Kalibrasyon prosedürünün sonunda, sondanın hassasiyetini kontrol ediniz.  (bu durumda sayfanın alt 
tarafında 60 mV / pH olarak gösterilmiştir).  Eğer 50’den daha az ise, elektrotun eskidiğini göstermek için yanıp 
sönecektir ancak analizör hala çalışabilir durumda olacaktır.  
Yukarıdakileri kontrol etmek için şekil 6/1’deki kalibrasyon sayfasına geri dönünüz ve sonra şekil 1’e geri dönmek için 
ESC basınız. Eğer kaza ile kalibrasyon sayfasında ENTER basılırsa değerler yanlış olarak kaydedilebilir yani tüm 
prosedürü baştan uygulamak gerekecektir.  
Şekil 1’e geri dönmek için ESC basınız. 
 
mV KALİBRASYONU (SARI KAPAK) 
mV sondasını kalibre etmek için referans noktası amacıyla tekli bir tampon solüsyonu kullanınız.  
Tamponu hazırlamaya devam etmeden önce, sondayı analizöre takınız, sondanın koruyucu kapağını çıkartınız, suda 
yıkayınız, kurutunuz ve 465 mV tampon solüsyonuna batırınız, çalkalayınız ve sondayı solüsyon içinde bırakınız.  Şekil 
1’den başlayarak SET UP / PASSWORD / CAL / mV  seçiniz (her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız).  
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil 6/2 

 
100 mV / mV sonda kazancını gösterir,  ± %20 üzerindedir, sondayı kontrol ediniz.  
Kalibre edilecek olan değer "cal" yanındaki değerdir. ("0" basamağı bunu göstermek için yanıp sönüyor olacaktır). 
Tampon solüsyonu için olan değer budur, eğer bir başka değer kullanıyorsanız 0465 değerini klavye oklarını kullanarak 
değiştiriniz.   Sağdaki sayıyı kontrol ediniz, solüsyondan gelen gerçek sayıdır. Değerlerin stabilize olması için 
bekleyiniz. ESC basınız ve ENTER ile SAVE doğrulayınız.  Analizör bir önceki menüye dönecektir. Şekil 1’e geri 
dönmek için ESC basınız.  
Kalibrasyon prosedürünün sonunda, sondanın hassasiyetini kontrol ediniz.  (bu durumda sayfanın alt tarafında 100 mV 
/ pH olarak gösterilmiştir).  Yukarıdakileri kontrol etmek için kalibrasyon sayfasına geri dönünüz ve sonra şekil 1’e geri 
dönmek için ESC basınız.  
Eğer kaza ile kalibrasyon sayfasında ENTER basılırsa değerler yanlış olarak kaydedilebilir yani tüm prosedürü baştan 
uygulamak gerekecektir.  
 
Cl2 KALİBRASYONU 
Sonda kalibrasyonları iki noktalıdır.  Birincisi sıfır ve ikincisi, gerçek çalışma sırası noktası ise DPD 1 testinden alınan 
değerdir.   Sıfır noktası CSS kurulumundan sonra ayarlanmalıdır.  İlk olarak sondalar içindeki suyun yaklaşık olarak 10 
dakika dolaşım yapmasını sağlayınız, bir 10 dakika daha bekleyiniz.  
Şekil 1’den başlayarak SETUP, PASSWORD, Cl2. Seçiniz (her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız).  Aşağıdaki 
ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil  6/3 

 
93 mV / mg/l sonda kazancını gösterir,  ± %20 üzerindedir, sondayı kontrol ediniz.  
Sol üst taraf konumuna “cal” hareket ettirmek için ENTER basınız.  Sol üst şekil 0.00’dan farklı olacak olursa, klavye 
oklarını kullanarak 0.00 kalibrasyon değerini elde ediniz.  
 

 

Şekil  6/3A 
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Sonda okuma değeri (sağ alt tarafta resim 0.08’de) stabilse, (okuma değeri çok önemli değildir çünkü örnek 
kalibrasyonla ilgilidir) ESC basınız. Ekranda SAVE görüntülenecektir. 
Sonra ENTER basınız. 
Sonda tutucusu içindeki su akışını açınız, sabit bir Cl değeri elde etmek için bir süre bekleyiniz.  DPD1 ile bir test 
yapınız.  Pencereyi şekil 6/3 değiştiriniz.  
 

 

Şekil  6/3 

 
Şimdi "cal" değerini kalibre ediniz. (basamak "1" bunu göstermek için yanıp sönüyor olacaktır).  DPD1 testinde elde 
edilen değeri 1.00mg/l yerine ‘’cal’’ değerini girmek için kullanınız.  Sağdaki rakamı kontrol ediniz.  Solüsyonun gerçek 
değeri budur.  Değerlerin stabilize olmasını bekleyiniz.  ESC basınız ve ENTER ile SAVE doğrulayınız.  Analizör şekil 
6’ya geri dönecektir.  Şekil 1’e geri dönmek için ESC basınız. 
 
AYAR NOKTALARININ PROGRAMLANMASI  
Ayar noktaları, analizör tarafından kontrol edilen aksesuarların işletim eşikleridir.  Analizörün fonksiyonelliğini 
maksimuma çıkartmak için belki de aşırı miktarda çıkış sayısı vermişizdir;  kullanılmayan ayar noktasını OFF (KAPALI) 
konuma getiriniz eğer analizör bir yüzme havuzuna kurulduysa, ph modülünün (alkalin pompa) P2 kanalı 
KAPATILMALIDIR ve dezenfektan pompası mV veya CI2 modülüne bağlanmalıdır.  
pH modülü 
Şekil 1’den programlamayı girmeye SETUP / PASSWORD / SETPOINT / pH seçerek başlayınız (her bir seçimi 
doğrulamak için ENTER basınız).  Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil  7/1 

 
Kaydetmeden çıkmak için ESC basınız 
İmleç D1 üzerindedir; satıra girmek için ENTER basınız.  İmleç ON üzerindedir, (ON) devreye sokmak ve (OFF) 
devreden çıkartmak için üst ok tuşunu kullanınız.  pH modülü D1 çıkışı. İmleci tekrar >’e hareket ettirmek için ENTER 
basınız. Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktası değere hareket ettiriniz; değeri gerektiği gibi değiştirmek için ok 
tuşlarını kullanınız.    
Tekrar ENTER basarak gecikmeyi hareket ettiriniz (HY);  bu değer, çıkış rölesi değerinin devreye sokma/devreden 
çıkartma değerini gösterir.  
Örnekte D1 yukarıdaki 7.25’i devreye sokacak ve 7.15’i devreden çıkartacaktır. Gecikme değeri kurulum tipine göre 
değişir;  0.05 pH altında bir değer ayarlanmasını tavsiye etmiyoruz.  ENTER basarak imleç ilk konumuna hareket 
ettirilir.  Çıkmak için ESC basınız. İmleç D1’e geri döner. 
Aşağı ok tuşuna D2’yi hareket ettirmek için basınız ve gerektiği gibi aynı prosedürü takip ederek programlayınız.  
P1 satırı, IS serisi dozlama pompası için itici kuvvet çıkış sinyalidir , P2 alkali için saklanmışken asit katkı maddesi için 
saklanmıştır.  İmleç P1 altındayken ENTER basınız, satır yanacaktır.  
Yukarı ok tuşunu dozlama pompası çıkışını ( ON ) devreye sokmak için veya devreden çıkartmak ( OFF ) için 
kullanınız. Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktasına hareket ettiriniz, bu bir orantılı kontrol olduğundan dolayı, pH 
değerini Pmin=000 karşılık olarak ayarlayınız, örneğin pompa durdurulması.  Ayrıca Pmin=150’ye karşılık gelen Ph 
değerini giriniz, maksimum itici kuvvet değeri.  
Şekil 7/1’deki örnekte eğer solüsyon pH 7.20 altındaysa, pompa itici kuvvet sinyali almaz,  pH 7.60’da dakikada 75 alır 
ve eğer pH 8.00 aşılırsa, itici kuvvet sinyali maksimumdur.  Orta ph değerleri orantılı bir itici kuvvet sinyali alırlar.  Eğer 
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kimyasal solüsyon alkalin dengelemesine ihtiyaç duyarsa P2’yi devreye sokunuz ve uygun olarak programlayınız – P1 
ve P2 işletim aralıklarının üst üste gelmemesine dikkat ediniz.  Ayarlama noktasına sonda geri dönmek için ESC 
basınız.  İki adet alarm eşiği bulunmaktadır: AL1 ve AL2.  İmleç AL1 üzerindedir, satıra girmek için ENTER basınız ve 
alarm çıkışını devreye sokmak için ( ON ) veya devreden çıkartmak için ( OFF ) yukarı ok tuşuna basınız.  ENTER’a 
basarak >’e geçiniz ve yukarı ok tuşunu kullanarak gerektiği gibi sembolü değiştiriniz.  Ayarlama noktası değerini 
hareket ettirmek için ENTER basınız ve değeri değiştirmek için ok tuşlarını kullanınız.  Tekrar ENTER basarak imleç 
GECİKME ayarına hareket eder ör; alarmın aktif hale geldikten sonraki süre (00 ile 90 dakika). Örnekte alarm ph 8.6 
altına inince hemen harekete geçer.  Tekrar ENTER basarak imleç ilk konumuna hareket eder.  Çıkmak için ESC 
basınız; imleç kendisini AL1 üzerine konumlandırır. AL2’yi programlamak için aynı prosedürü uygulayınız. 
 
Çıkış yapmak ve değişiklikleri kaydetmek için ESC basınız, imleç SAVE üzerindedir ve sonra ENTER basınız. 
Ekran şekil 7’ye geri döner.  
 
Cl modülü 
SETUP / PASSWORD / SETPOINT / Cl seçerek şekil 1’den programlamaya giriniz  (her bir seçimi doğrulamak için 
ENTER basınız).  Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:  
 

 

Şekil 7/2 

 
Kaydetmeden çıkmak için ESC basınız. 
İmleç D1 üzerindedir; satıra girmek için ENTER basınız.  İmleç ON üzerindedir, (ON) devreye sokmak ve (OFF) 
devreden çıkartmak için üst ok tuşunu kullanınız.  pH modülü D1 çıkışı. İmleci tekrar >’e hareket ettirmek için ENTER 
basınız.  
Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktası değere hareket ettiriniz; değeri gerektiği gibi değiştirmek için ok tuşlarını 
kullanınız.    
Tekrar ENTER basarak gecikmeyi hareket ettiriniz (HY);  bu değer, çıkış rölesi değerinin devreye sokma/devreden 
çıkartma değerini gösterir.  
Örnekte D1 0-70 altında CI’yı devreye sokacak ve 0.90 üstündeki değerleri devreden çıkartacaktır.  Gecikme değeri 
kurulum tipine göre değişir;  0.03 mgl altında bir değer ayarlanmasını tavsiye etmiyoruz.  ENTER basarak imleç ilk 
konumuna hareket ettirilir.  Çıkmak için ESC basınız. İmleç D1’e geri döner. 
Aşağı ok tuşuna D2’yi hareket ettirmek için basınız ve gerektiği gibi aynı prosedürü takip ederek programlayınız.  
P1 satırı, IS serisi dozlama pompası için itici kuvvet çıkış sinyalidir , P2 alkali için saklanmışken asit katkı maddesi için 
saklanmıştır.  İmleç P1 altındayken ENTER basınız, satır yanacaktır.  
Yukarı ok tuşunu dozlama pompası çıkışını ( ON ) devreye sokmak için veya devreden çıkartmak ( OFF ) için 
kullanınız. Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktasına hareket ettiriniz, bu bir orantılı kontrol olduğundan dolayı, pH 
değerini Pmin=000 karşılık olarak ayarlayınız, örneğin pompa durdurulması.  Ayrıca Pmin=150’ye karşılık gelen Ph 
değerini giriniz, maksimum itici kuvvet değeri.  
Örnekte eğer solüsyon 0.50 mg/l altındaysa, itici kuvvet sinyali maksimumdur.  CI 0.75’te dakikada 75 alır ve eğer 1.00 
mg/l aşılırsa, pompa itici kuvvet sinyali almaz.  Orta CI değerleri orantılı bir itici kuvvet sinyali alırlar.  Ayarlama 
noktasına sonda geri dönmek için ESC basınız.   
İki adet alarm eşiği bulunmaktadır: AL1 ve AL2.  İmleç AL1 üzerindedir, satıra girmek için ENTER basınız ve alarm 
çıkışını devreye sokmak için ( ON ) veya devreden çıkartmak için ( OFF ) yukarı ok tuşuna basınız.  ENTER’a basarak 
>’e geçiniz ve yukarı ok tuşunu kullanarak gerektiği gibi sembolü değiştiriniz.  Ayarlama noktası değerini hareket 
ettirmek için ENTER basınız ve değeri değiştirmek için ok tuşlarını kullanınız.  Tekrar ENTER basarak imleç GECİKME 
ayarına hareket eder ör; alarmın aktif hale geldikten sonraki süre (00 ile 90 dakika). Örnekte alarm CI 1.50 mg/l üzerine 
çıkınca derhal harekete geçer.  Tekrar ENTER basarak imleç ilk konumuna hareket eder.  Çıkmak için ESC basınız; 
imleç kendisini AL1 üzerine konumlandırır. AL2’yi programlamak için aynı prosedürü uygulayınız. 
 
Çıkış yapmak ve değişiklikleri kaydetmek için ESC bakınız, imleç SAVE üzerindedir ve sonra ENTER basınız.  
Ekran şekil 7’ye geri döner.  
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mV modülü 
SETUP / SETPOINT / mV seçerek şekil 1’den programlamayı giriniz (her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız). 
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir 
 

 
 
Kaydetmeden çıkmak için ESC basınız. 
İmleç D1 üzerindedir; satıra girmek için ENTER basınız.  İmleç ON üzerindedir, (ON) devreye sokmak ve (OFF) 
devreden çıkartmak için üst ok tuşunu kullanınız.  pH modülü D1 çıkışı. İmleci tekrar >’e hareket ettirmek için ENTER 
basınız. Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktası değere hareket ettiriniz; değeri gerektiği gibi değiştirmek için ok 
tuşlarını kullanınız. Tekrar ENTER basarak gecikmeyi hareket ettiriniz (HY);  bu değer, çıkış rölesi değerinin devreye 
sokma/devreden çıkartma değerini gösterir.  
Örnekte D1 0680 mV altında devreye sokacak ve 0720 mV üzerinde değerleri devreden çıkartacaktır.  Gecikme değeri 
kurulum tipine göre değişir;  5 mV altında bir değer ayarlanmasını tavsiye etmiyoruz.  ENTER basarak imleç ilk 
konumuna hareket ettirilir.  Çıkmak için ESC basınız. İmleç D1’e geri döner. 
Aşağı ok tuşuna D2’yi hareket ettirmek için basınız ve gerektiği gibi aynı prosedürü takip ederek programlayınız.  
P1 satırı, IS serisi dozlama pompası için itici kuvvet çıkış sinyalidir , P2 alkali için saklanmışken asit katkı maddesi için 
saklanmıştır.  İmleç P1 altındayken ENTER basınız, satır yanacaktır.  
Yukarı ok tuşunu dozlama pompası çıkışını ( ON ) devreye sokmak için veya devreden çıkartmak ( OFF ) için 
kullanınız. Tekrar ENTER basarak imleci ayar noktasına hareket ettiriniz, bu bir orantılı kontrol olduğundan dolayı, pH 
değerini Pmin=000 karşılık olarak ayarlayınız, örneğin pompa durdurulması.  Ayrıca Pmin=150’ye karşılık gelen Ph 
değerini giriniz, maksimum itici kuvvet değeri.  
Örnekte eğer solüsyon 0.50 mg/l altındaysa, itici kuvvet sinyali maksimumdur.  0.600 mV’de dakikada 75 alır ve eğer 
0700 mV aşılırsa, pompa itici kuvvet sinyali almaz.  Orta mV değerleri orantılı bir itici kuvvet sinyali alırlar.  Ayarlama 
noktasına sonda geri dönmek için ESC basınız.   
İki adet alarm eşiği bulunmaktadır: AL1 ve AL2.  İmleç AL1 üzerindedir, satıra girmek için ENTER basınız ve alarm 
çıkışını devreye sokmak için ( ON ) veya devreden çıkartmak için ( OFF ) yukarı ok tuşuna basınız.  ENTER’a basarak 
>’e geçiniz ve yukarı ok tuşunu kullanarak gerektiği gibi sembolü değiştiriniz.  Ayarlama noktası değerini hareket 
ettirmek için ENTER basınız ve değeri değiştirmek için ok tuşlarını kullanınız.  Tekrar ENTER basarak imleç GECİKME 
ayarına hareket eder ör; alarmın aktif hale geldikten sonraki süre (00 ile 90 dakika). Örnekte alarm 0600 mV altına 
düşünce derhal harekete geçer.  Tekrar ENTER basarak imleç ilk konumuna hareket eder.  Çıkmak için ESC basınız; 
imleç kendisini AL1 üzerine konumlandırır. AL2’yi programlamak için aynı prosedürü uygulayınız. 
Çıkış yapmak ve değişiklikleri kaydetmek için ESC bakınız, imleç SAVE üzerindedir ve sonra ENTER basınız.  
Ekran şekil 7’ye geri döner.  
 
SAAT AYARLAMASI 
Şekil 1’den başlayarak SETUP / PASSWORD / MORE seçiniz (her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız). 
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil 8 

 

Şekil  
8/1 

 
CLOCK seçiniz ve ENTER basınız: saat ve tarih görüntülenecektir.  Ok tuşlarını imleci numaraya değiştirmek için 
hareket ettiriniz ve istenilen değeri ayarlamak için yukarı ve aşağı okları kullanınız.  
Saat formatı: sadece 24saattir. Tarih formatı: DD-MM-YY.(Gün/ay/yıl) 
Değişikliği kaydetmek için ESC ve ENTER basınız.  
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TOTALİZÖR 
Şekil 1’den başlayarak SETUP / PASSWORD / MORE seçiniz (Her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız). 
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:  
 

 

Şekil. 8 

 

Şekil. 
8/2 

 
TOT seçiniz ve ENTER basınız: akış sayacı katsayısı, *RESET ve mevcut değer kübik metre olarak görüntülenir.   Akış 
sayacı üreticisi akış sayacı katsayısını vermektedir, istenilen parametreye hareket etmek için ok tuşlarını kullanınız ve 
gereken değeri değiştirmek için yukarı veya aşağı tuşları kullanınız.  Totalizörü sıfırlamak için RESET seçip ENTER 
basınız. Değişikliği kaydetmek için ESC ve ENTER basınız. 
 
FLOKLAN  
Şekil.1’den başlayarak SETUP / PASSWORD / MORE seçiniz (Her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız). 
Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil. 8 

 

Şekil. 
8/3 

 
FLO seçiniz ve ENTER basınız: 150 Pmin değeri görüntülenir, ör; bulandırıcı pompası itici kuvvet sinyali.  Gereken 
değere değiştirmek için ok tuşlarını kullanınız.  Sayı 25 ile 150 arasında olmalıdır.  
Değişikliği kaydetmek için ESC ve ENTER basınız.  
 
YAZICI  
İstek üzerine analizör bir yazıcı çıkışıyla Centronix tip paralel ara yüz ile bağlanabilir.  Yazıcı kuru, tozdan arındırılmış 
ortamda kurulmalıdır ve bağlantı kablosu (korumalı 2 kablo9 100 metre uzunluğa kadar olabilir.  
Şekil 1’den başlayarak yazıcı menüsüne erişim için sağ ok tuşuyla PRINT’e geliniz ve bir LOG SETPOINT (GİRİŞ 
AYAR NOKTASI) görüntülenen bir yerde ENTER basınız.  LOG içinde tesis durumu ve önceden programlanmış 
aralıklarda parametreler bulunmaktadır.  Eğer verilen bir değer bir alarm eşiğini aşarsa, derhal LOG yazılır. LOG içinde 
250’ye kadar mesaj bulunabilir, boşluk dolduğunda eski verilerin üzerlerine yazılır.  İmleci SETPOINT’a hareket 
ettirmek pompa işletim eşiklerini ve alarmlarını yazdırabilir ve ENTER basılır.  Çıkış yapmak için ESC basınız.   
Başlangıç saatini ve yazdırma aralıklarını ayarlamak için, aşağıdaki gibi devam ediniz: Şekil.1’den başlayarak SETUP / 
PASSWORD / MORE / PRINT seçiniz (Her bir seçimi doğrulamak için ENTER basınız). Aşağıdaki ekran 
görüntülenecektir: 
 

 

Şekil. 
8/4 

 
Yazdırma başlangıç saatini ve zaman aralığını değiştirmek için adı geçen sayının alt tarafına imleci hareket ettiriniz ve 
değeri artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı oklarını kullanınız.  Sonunda ESC basınız, imleç *SAVE hareket 
edecektir.  ENTER ile doğrulayınız ve çıkınız.  Kaydetmeden çıkmak için ESC basınız.   
Eğer yazıcı bağlı bırakılırsa, mesajlar direkt olarak aşağıdaki mesaja yazdırılır:  tarih, saat, çalışma modu, akış durumu, 
tankın 5 seviyesi, 4 ölçü, su metre(TOT). 

• 12 / 04 / 01 12 :08 RUN FLOW = OFF LFLO = HI LpH1 = HI LpH2 = HI LCL2 = LO LmV = HI  
• pH = 6.63 T = 38.4 C Cl2 = 0.89 mg/l mV = 721 

TOT = 000000008.4 mc 
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Yazıcının seçilmesi için teknik notlar: 
CCS, yönlendirmesiz RS232 serial çıkışını yazıcı için düzenlemektedir.  Yazıcı seçimi bu serial girişler arasında 
olmalıdır.  Bunları elde etmek daha kolaydır ve hepsi bir yana, CENTRONIX tip giriş ile paralel olarak daha düşük 
maliyettedir,  CSS’e bağlamak için yazıcı kablosuna bir ara yüz takmak gerekmektedir.  CCS formalite standartta, pilot 
yazıcı olarak sürekli besleme kağıdı ile DRAFT formalitesinde 120 CAR/SANİYE hızda gelir.  
Yazıcı RS232 protokolü: hız: 600 baud / veri: 8 bit / parite: yok / durdurma: 1 / akış kontrol:akış yoktur. 
 
MODEM 
Modem çıkışı, modemin kendisi ve işletim yazılımı istek üzerine verilebilir.  Modem analizörün dış kısmına bağlanır ve 
cihaza olan bağlantıyı telefonla yapar böylece kontrol odası tesisinin durumunu yükleyebilir.  Eğer alarm devreye 
girerse analizör kontrol merkezi numarasını çaldırır ve durumu iletir.  Ayrıca bir mesafe kontrol ara yüzü de tüm tesis 
aksesuarlarının kontrol edilmesini, devreye sokulmasını ve devreden çıkartılmasını sağlayan 8 dijital girişle ve 8 dijital 
çıkışla bağlanabilir.  Örneğin, bir lambanın parlaması izlenebilir.  
Şekil 1’den başlayarak modemi aktif hale getirmek için SETUP / PASSWORD / MORE seçiniz (Her bir seçimi 
doğrulamak için ENTER basınız). Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

 

Şekil. 8 

  
MODEM seçiniz ve ENTER basınız. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir: 
 

Şekil. 
8/5 

 
CODE (KOD) analizör kod numarasıdır, RECALL (geri çağırma) bir telefon hattıyla bir bağlantı kurmaya çalışırken 
yapılan deneme sayısıdır (CSS çağrısını devreden çıkartmak için 0 seçiniz) PHONE (telefon) merkez telefon 
numarasıdır. (16 basamağa kadardır-bunların aralarında boşluk bırakmayınız). Gereken değere değiştirmek için ok 
tuşlarını kullanınız  
Değişikliği kaydetmek için ESC ve ENTER basınız.  
Modem, bağlantı kabloları ve iletişim yazılımım istek üzerine verilir.  
 
SICAKLIK  
Elektronik bir sonda sıcaklığı izlemektedir. Bu sonda sıcaklığı ölçmek için kurulmalıdır ve bu otomatik olarak pH değeri 
dengeler.  Bu sonda, - 10°C ile + 90°C aralığında bir ETEHL’dir. Bir iç vida ayarlaması sıcaklığı kalibre etmek için 
kullanılabilir.  
ELEKTRİK BAĞLANTILARI 
Çapraz başlı bir tornavidayı, alt kapaktaki dört tespit vidasını çıkartmak için kullanınız ve kapalı kablolama diyagramına 
başvurunuz.  Analizör, kurulum tipine ve dozlama pompalarına göre çeşitli şekillerde bağlanabilir.  Zaten gösterilmiş 
olduğu üzere, analizör orantılı dozlama sistemleri ile kullanmak için amaçlanmış olan ancak ON/OFF (AÇIK/KAPALI) 
sisteminin kullanılmasını sağlayan işletim aralığını azaltan IS serisi dozlama pompalarıyla kombinasyonda kullanılabilir.  
IS pompaları için bağlantılar polarite göstergelerini takip etmelidir ve (düşük voltaj bağlantılar olduklarından dolayı) 
220V kablolarla kombinasyonda beslenmemelidirler.  Aynı durum seviye ve hazırda bekleme ve akış kontak girişleri 
için de geçerlidir.  Maksimum toplam röle çıkışı 3A’dır.  Faz, nötr ve toprak kablo göstergelerini takip ediniz.  SEPR, 
akış sondası PNP transistör açık kolektörü olmalı ve aşağıdaki kablolara bağlanmalıdır:kahverengi53, siyah54, mavi55. 
Eğer SEPR sondası kurulmayacaksa pin 53 ile 54’ü kapatınız.  
Kurulumunu kolaylaştırmak için her bir giriş/çıkış bağlantıları kontrol etmek için bir led-durum ile donanmıştır. Daha 
fazla ayrıntı için ekteki kablolama diyagramına başvurunuz. 
Terminal bloğu üzerinde çalışmadan önce analizörün bağlantısını ana hattan kesiniz.  
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MESAJLAR  
DURUM mesajı yanıp söndüğünde cihaz bir alarm durumundadır. Durumu görüntülemek için ENTER basınız.  
 
ARIZA  
Analizör kapalı. 
Bu durumda F1 ve F2 sigortalarını kontrol ediniz. Bunlar seri olarak bağlanmışlardır.  
F2 sigortası sürekli yanıyor.  CCS tepe noktası voltajına karşı korunmuştur; sorun cihazın hattında olabilir.  
Aşağıdaki mesajlar hafıza sorunu yüzünden görülebilir:  
HATA 1. 
EPROM hafıza hatası. Yardım için başvurunuz.  
HATA 2. 
Program hatası. Ayarlanmış tüm değerleri kontrol ediniz ve SETUP menüsünde değiştiriniz.  
HATA 3. 
Kalibrasyon hatası.  Ayarlanmış tüm değerleri kontrol ediniz ve SETUP menüsünde değiştiriniz. 
 
ECL4/6 ELEKTORUTUNU TEMİZLEME  
 
6 ay/bir yıllık bir çalışma döneminden sonra (suyun kalitesine bağlı olarak), hücrenin kalibrasyonu değeri artık 
ayarlamayı devreye sokmaması durumunda, hücreyi aşağıdaki gibi temizleyiniz:  
- su akışını kapatınız ve elektrotları sökünüz, dikkatli olunuz ve cam bilyeleri kaybetmeyiniz. Bunları bir bardak içine 
koyunuz.  
- bir fırça ve bir sıvı deterjan kullanarak elektrotları temizleyiniz.  
- ihtiyaç duyulması durumunda, mühürleri çıkartınız ve elektrotları birkaç dakika HCl solüsyonuna batırınız ve sonra 
temiz su ile yıkayınız.  
- hücreyi yeniden yerine takınız 
- su akışını açınız 
- eğer temizleme işlemi başarıyla yapıldıysa, 24 saat sonra okuma stabil olmalı ve kalibrasyona devam edilebilmelidir.   
Aksine elektrotları değiştirmeye gerek yoktur.  
- hücrenin bakım işlemini azaltmak için 80 mikron filtre kurmayı ve yüzme havuzu filtresi sonrasında örnekleme 
suyunun alınmasını tavsiye ederiz.  
 
pH ve Redox (mV) ELEKTROTLARININ TEMİZLENMESİ 
CCS cihazının doğru olarak çalışması için elektrotların ( ECPM, ECRM veya ECRA ) ayda en az bir kere en az beş 
dakika süreyle HCl içine batırarak düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekir.  Şok klor yapılıyorken suyun elektrotlara 
doğru akmadığından emin olunuz. Yüzme havuzunun filtrelerini yıkarken, analizörü kapatınız veya yanlış cihaz 
okumalarından dolayı aşırı asit/klor dozlama olabileceği için hazırda bekletiniz.   
Kirli ancak mekanik bakımdan çalışan elektrotlar aşağıdaki gibi tamir edilebilir:  
 
1) İnorganik tortular veya kalıntılar. 
Tortuları elektrotu 0.1 M HC l, 0.1 M NaoH solüsyonuna batırarak eritiniz ve sonra tekrar ilk solüsyona batırınız.  Her bir 
batırma işlemi 5 dakika sürmelidir.  
 
2) Organik yağ veya gres filmleri. 
Elektrotun ucunu deterjan/su solüsyonuyla yıkayınız ve çeşme suyuyla durulayınız.  Eğer bu prosedür elektrotu 
düzeltmezse, referans sıvısı bloke olmuştur veya seramik zar kirlenmiş demektir. Zarı elektrotun ucunu sulandırılmış 
KCl solüsyonuna 60-70°C’de yaklaşık 10 dakika batırarak temizleyiniz ve elektrotu solüsyon içindeyken tekrar test 
etmeden önce soğutunuz. Eğer bu işlem sorunu çözmezse, elektrotu değiştiriniz.  
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pH ELEKTROTUNUN DEPOLANMASI 
Mükemmel işletimi sağlamak için elektrotların uçlarının ıslak olarak depolanmasıdır.. Elektrotun koruyucu sıvı içine 
batırıldığı şişe en iyi depolama koşullarını sağlar;  elektrotu kurmadan önce çıkartmayınız.  Eğer koruyucu sıvı 
herhangi bir sebepten dolayı kaybolacak olursa,  elektrot ucunu ıslak tutmak için 1/100 doymuş KCl ile bir pH tampon 
solüsyonuyla değiştiriniz.  Kısa süreli depolama işlemleri için çeşme suyu yeterlidir.   
Damıtılmış su kullanmayınız. Tahrip edeceğinden dolayı elektrotu pompa seviyesi sondasının BNC 
konektörüne bağlamayınız. Elektrotları garanti kapsamında değildir.  
 
FONKSİYON JUMPER’LARI 
Ana pano üzerine yerleştirilmiş olan Jumper yapılandırmaları için ekteki çizime bakınız.  
J1: Ekran arka ışık güç tasarrufunu devreye sokar/devreden çıkartır.  Bu fonksiyon devreye sokulduğunda, arka ışık 1 
dakika sonra sönecektir.  Arka ışığı devreye sokmak için kullanıcının herhangi bir tuşa basması gerekir.  Bu fonksiyon 
fabrika ayarı olarak devreye sokulmamıştır.  
J2: Bir alarm sırasında cihaza bağlı olan pompayı devreden çıkartır/devreye sokar. (örneğin: klor değeri çok yüksek).  
Bu fonksiyon fabrika ayarı olarak ‘’pompa her zaman açık’’ şeklinde ayarlanmıştır.  
J3: Bu fonksiyon her iki pompanın da aynı zamanda çalışmasına izin vermez. (klor ve asit). Bu fonksiyon fabrika ayarı 
olarak devreye sokulmuştur.  
 
CCS YAZILIM KİMLİĞİ  
EPROM üzerine eklenmiş olan etiket yazılım gözden geçirmesini ve dış RS2323 ara yüzünün aşağıdakiler olduğunu 
belirtir:  
 

 
 
5 gözden geçirme  
S seri iletişim için (bilgisayar)  
M modem iletişimi için  
 
TEHLİKE  
Terminal bloğu üzerinde çalışmadan önce analizörün bağlantısını an hattan kesiniz.  
Yedek sigortaların orijinalleri gibi aynı değerlendirmeleri vardır. Ekteki fişe bakınız.   
İlk olarak toprak kablosunu bağlayınız.   Toprak bağlantısının arıza yapması durumunda elektrik çarpmasına karşı 
koruma sağlamak için yüksek hassasiyetli (0.03 A) diferansiyel devre kesicisi kurunuz.  
 
UYARI  
Tasarım ve teknik spesifikasyon, geliştirilen performans bakımında önceden bildirilmeden değiştirilmeye tabidir. Ana 
voltajın cihaz üzerindeki etikette değerlendirilmiş voltaja karşılık geldiğini kontrol ediniz. 
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PROGRAM MENÜSÜ 
 
 
 

  

Şekil 1 

Şekil. 2 

Şekil 4 

Şekil 5 

Şekil 3 yazıcı  

Şekil 6. kalibrasyon Şekil 7 ayarlama noktası Şekil 8 ayarlama 
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UYGULAMA  
Ayarlanmış orantılı çıkışlarla CCS cihazı varyasyonları pH içine ve klor değerlerini yüzme havuzları içine azaltmak için 
faydalı olabilir.  CCS’in bir metreleme pompası için yararlı olan itici kuvvetler üreten bir açık transistor ü olan çıkışı 
vardır.  Kurulum prosedürü gerekli olmadan önce, pompaların akışını hesaplayınız ve doğru olan IS (giriş sinyali) 
seçiniz.  Örneğin:   
CMSIS 07-20, GIS 04-20, FIS 05-07, gibi. 
“PV” seri pompaları ‘’IS’’ yerine kurulabilir ancak bölen başlık 1 olarak ayarlanmalı ve değiştirme böleni 1’e 
ayarlanmalıdır.  
“EXT” serisi pompaları da kurulabilir ancak bölme modu kullanılmalı ve bölen katsayısı 1’e ayarlanmalıdır.  Bir darbe 
için bir itici güç anlamına gelmektedir.   
Aşağıdaki örnekte CSS ayar noktalarını tanımlayacağız. 
 
Ayarlama noktası pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu örnekte eğer pH değeri 7.20pH’den daha düşük veya buna eşitse, pompa daha fazla itici kuvvet almayacaktır.  
Eğer pH değeri 7.70pH’a ulaşırsa, pompa itici kuvvetlerini lineer-mod içine dakikada 50 itici kuvvete ulaşana kadar 
artıracaktır.  
Eğer pH değeri artmaya devam ederse (örneğin 7.60pH), pompa dakikada 60 itici kuvvet alacaktır.  Bu şekilde 
8.20pH’a kadar devam edecektir. Eğer bu değer aşılırsa, pompa her zaman dakikada 100 itici kuvvet alacaktır. 
 
Ayarlama noktası Cl 
 

Şekil. 
7/2 

 
Eğer serbest klor ayarlanan aralığı aşarsa cihaz alarm verecektir.  
 
Ayarlama noktası mV 
 

Şekil. 
7/3 
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AL1: alarm 850mV değeri sadece bir örnek olarak ayarlanmıştır ve gerçek değer cihaza klor değeri bir önceki şekle 
göre yaklaşık 2.0mg/l olduğunda ayarlanmalıdır.  
AL2: ayrıca 500mV değeri sadece örnek olarak ayarlanmıştır.  ‘’Anan giriş suyu’’ için 50 mV’den daha büyük bir değer 
ayarlayınız.  
 

 

Şekil. 
8/4a 

 
CCS sabah saat 10.00’da tesisin durumuna göre her sekiz saatte bir kayıt yapacak ve yazdıracaktır.  
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POMPA BAĞLANTILARI 
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PANO BAĞLANTILARI 
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SERIAL PORT BAĞLANTILARI 
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BAĞLANTI KABLOSU 

YAZICI KABLOSU 


