
 
 ELITE PR  

 
Paket İçindekiler:        
A) "ELITE PR" pH ve REDOX kontrol cihazı     
B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m)      
C) Polietilen hortum (3m)        
D) Bağlantı vidası (φ=6 mm)        
E) Emme çekvalfi        
F) FPM basma çekvalf (3/8” GAS)       
G) pH ve Redox elektrotlar       
H) PSS3 elektrot-yuvası (1/2” GAS)       
I) Güvenlik için priz kolye PSS3, 2” hortum üzerine (φ=50 mm)    
L) pH 4, pH 7, 465 mV, H

2
O ayar sıvısı seti   

M) Enjektör valfi için redüksiyon      
   

 
 
 
 
 

 
Duvara Montajı  

Teknik Özellikler: 
Ölçüler (Y – G – U): 234x162x108 mm  
Ağırlık: 1 kg  
Güç kaynağı: 50 Hz 230 VAC  
Tüketim: 12 W veya 18 W  
Pompa debisi: 1,5 l/h; 5 l/h  
Maksimum geri-basınç: 1,5 bar  
Pompa durumu: Pause - Supply  
Ölçüm aralığı: 0 ÷ 14.0 pH; Redox 0÷ +1000 mV  
pH kontrol sınırı: 0.0 pH – 14.0 pH  
Cihaz duyarlılığı: +/- 0,1 pH; ± 10 mV  
Ayarı: ±0.02 pH; ± 3 mV  
Elektrot düzenleme: Otomatik  

 

DİKKAT 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kurulum Talimatları  
Fonksiyonları:  

• Kalibrasyon (Cal tuşuna 3 saniye basın):  
o Up veya Down tuşuyla pH veya Redox rutin kalibrasyonu seçin.  
o Standart Rutin kalibrasyon pH elektrot ayar sıvısı 7 ve 4, Redox ayar sıvısı 465 

mV. 
 • Ayarlama (Set tuşuna basın):  

o Set tuşuna basın ve  Set Point’i seçin ve değeri Up veya Down tuşuyla 
ayarlayın,  Enter tuşuna basarak onaylayın.  

•Sp_750mv___700_mv_  
•Sp_7.4ph____7.6_ph_  

  • Cal ve Set tuşuna aynı anda 5 saniye boyunca basın ve Program ayarını çalıştırın: 
o Program_Menüsü (Aşağıdaki maddeleri ayarlamak için Enter tuşuna basın)  

•Language_ ( 5 ayrı dilde ayarlanabilir EN, IT, SP, DE, FR)  
•Redox_Measure 

• setpoint___750_mv (Enter ve up / down tuşlarıyla değer ayarı) 
Redox için 0 - 1000 mV değerleri arası ayarlanabilir.   
• sp_type___low (LOW veya HIGH değer ayarı)  
• ofa_time_000_min (OFF veya Zaman programlama ayarı)  
• alarm_band__000_rx (100 - 300 mV arası değer ayarı)  

•ph_Measure  
• setpoint____7.4ph (Enter ve up / down tuşlarıyla değeri 

ayarlayın) pH için 0 to 14 pH değerleri arası ayarlanabilir.  
• sp_type___acid (ACID veya ALKA değer ayarı)  
• ofa_time_000_min (OFF veya Zaman programlama ayarı)  
• alr_band__000_ph (1 pH - 3 pH arası değer ayarı)  
• Temp__25*C_( Enter ve up / down tuşlarıyla değer ayarı) sadece 

pH ölçümü 
•Flow_( Enter ve up / down tuşlarıyla akım değeri ayarı, etkinleştirin 

veya devre dışı bırakın)  
• Etkinleştirebilir (ON) veya devre dışı (OFF) bırakabilir sinyal girişi 

•Calibration_probe (Enter ve up / down tuşlarıyla değer ayarı)  
Full (pH 7 ve 4, Redox 465 mV ayar sıvısı)  
Easy (pH 7, Redox 465 mV ayar sıvısı)  
Off (Hizmet dışı)  

•Şifre (Enter ve up / down tuşlarıyla şifre ayarı, standart şifre 0000)  
• Kaydedin ve ESC tuşuyla program ayarından çıkın  

o Exit______save (Up / Down tuşlarıyla ayarlayın ve Enter tuşuyla onaylayın) 
 • 1 saniye UP tuşunu basılı tutun ve redox pompa çalışır.  
      o priming_____700mv  
  • 1 saniye Down tuşunu basılı tutun ve pH pompa çalışır. 

o priming_____7.2ph  
  • Pompa kilitleme fonksiyonu 

o Up and Enter tuşlarına aynı anda basın 5 saniye sonra Rx_Stop yanıp söner 
kilitten çıkarmak için tekrar basın.  

o Down ve Esc tuşlarına aynı anda basın 5 saniye sonra pH_Stop yanıp söner 
kilitten çıkarmak için tekrar basın.  

• Ünite Set Point’i göz önüne alarak orantılı olarak dozlama yapar. (10 dakikalık dozlama 
periyodlarının minimum aralığı 25%, maksimum aralığı 90% )  

 
Not: Otomatik modda 1 dakikalık bekleme süresinden sonra ünitedeki program menüsü 
devreden çıkar ve ünite hiçbir şeyi saklamaz.  

 
 



ANA ÜNİTE 

 

 

 

 
Kablo Bağlantısı: 

 
1) pH ve Redox Elektrot girişi  
2) Isı Sensörü (PT100)  
3) Klor Elektrot Sensörü (Ürün Haznesi)  
4) pH Elektrot Seviye Sensörü (Ürün Haznesi)  
5) Akış Sensörü (Yüksek Voltaj 230 Vac)  
6) Solenoid Valf Redox Çıkış Rölesi (Kuru bağlantı, Röle 250 Vac 10 A)  
7) Alarm (250 Vac 10 A)  
8) Solenoid Valf Rölesi (250 Vac 10 A)  
9) Elektrik bağlantısı (230 Vac) 
10) Ana şalteri  
11) Sigorta 500 mA gecikmeli 
12) pH (J1) ve Redox (J2) köprüleme devresi 

 

 

 

 

 

 



pH Elektrot Kalibrasyonu 

   Eğer kalibrasyon ayarı varsa = Easy fonksiyonu sadece 7 pH ayar sıvısı kalibre eder.  



Redox Elektrot Kalibrasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alarm  Ekran görüntüsü  Röle  Yapılması gerekenler  
Seviye  level____7,2_ph  Alarm Röle Kapalı  - Alarm Röleyi açmak için 

Enter tuşuna basın.  
- Alarmı tekrar kurun. 

OFA İlk Alarm (zaman>70%)  ofa_alarm__7,2_ph  Alarm Röle Açık  - Tekrar ayarlamak için 
Enter tuşuna basın  

OFA İkinci Alarm (zaman=100%)  ofa_stop___7,2_ph  Alarm Röle Kapalı - Tekrar ayarlamak için 
Enter tuşuna basın. 

Akış Hızı  Flow_______7,2_ph Alarm Röle Açık - Akış hızını tekrar 
ayarlayın.  

Sistem Hatası Parameter_error  Alarm Röle Açık  - Standart parametreyi 
değiştirmek için Enter 
tuşuna basın. 
- Alarmı yeniden kurun. 

Kalibrasyon İşlevleri  Error_7_ph             
Error_4_ph  
Error_465_mv  

Alarm Röle Açık - Elektrot ve Ayar sıvısını 
yenileyin ve kalibrasyon 
işlemlerini tekrarlayın.  

 
 

Geçerli parametler: 
 

 Dil = İngilizce 
 Ayar değeri = 7, 4 pH; 750 mV (Rx) 
 Dozlama metodu = Acid; Low (Rx) 
 Zaman OFA = OFF 
 Kalibrasyon = Full 
 Akım girişi = OFF 

 
Geçerli parametreleri yenilemek için: 
 

 Havuz temel ünite gücü kapalı 
 Güç açılıncaya kadar yukarı ve aşağı tuşlarını 

basılı tutun 
 Ünitede Init.default__no flash eder. 
 Init.default__Yes yazıncaya kadar basın. 
 Son olarak Enter tuşuna basın. 

 


