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strukcje bezpieczeństwa 1
1.1  Zamierzone użycie

System OPTISYS CL 1100 przeznaczony jest do pomiaru wolnego chloru, dwutlenku chloru lub 
ozonu w aplikacjach wodnych.

1.2  Instrukcje bezpieczeństwa producenta

1.2.1  Prawo autorskie i ochrona danych

Niniejsza dokumentacja została sporządzona z należytą uwagą. Niemniej jednak nie możemy 
zagwarantować, że jej treść jest wolna od błędów, kompletna lub aktualna.

Treść dokumentacji chroniona jest prawem autorskim. Udziały stron trzecich identyfikowane są 
jako takie. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie i jakikolwiek inny rodzaj użycia naruszający 
prawa autorskie, wymaga pisemnego upoważnienia ze strony autora oraz/lub producenta.

Producent w każdym przypadku stara się przestrzegać praw autorskich stron trzecich oraz 
korzystać z prac wewnętrznych lub ogólnodostępnych.

Zbiór danych personalnych (np. nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) zamieszczony 
jest w dokumentacji - w miarę możliwości - na zasadzie dobrowolności. Tam, gdzie jest to 
wykonalne, zawsze istnieje możliwość skorzystania z ofert i usług bez podania danych 
personalnych. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach korespondencji 
e-mailowej) może odbyć się z naruszeniem bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona 
danych przed dostępem do nich osób trzecich. 

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania opublikowanych - w ramach naszego 
obowiązku - danych kontaktowych, dla celów przesyłania nam jakichkolwiek niezamówionych 
reklam lub materiałów informacyjnych. 

Uwaga! 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe użycie urządzeń pomiarowych w 
odniesieniu do ich zdatności, zamierzonego przeznaczenia i odporności na korozję użytych 
materiałów w odniesieniu do mierzonego medium.

Informacja! 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie wynikłe z niepoprawnego 
użycia lub użycia niezgodnego z zamierzonym przeznaczeniem.
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1 Instrukcje bezpieczeństwa OPTISYS CL 1100
1.2.2  Zrzeczenie się

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia jego sprzętu, włączając 
w to, lecz nie ograniczając do - szkód: bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, karnych 
i wynikłych.

Zrzeczenie nie dotyczy przypadku, gdy producent działał celowo lub z wyraźną niedbałością. 
W przypadku gdy prawo nie dopuszcza takich ograniczeń na nałożone gwarancje lub wyłączeń 
ograniczeń dotyczących pewnych szkód, użytkownik może, jeśli to prawo ma do niego 
zastosowanie, nie podlegać częściowo lub w całości powyższemu zrzeczeniu, wyłączeniom lub 
ograniczeniom. 

Jakikolwiek produkt nabyty od producenta podlega gwarancji zgodnie z odpowiednią 
dokumentacją produktu oraz "Ogólnymi warunkami sprzedaży". 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości dokumentacji, włączając w to niniejsze 
zrzeczenie, w dowolny sposób, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego 
powiadomienia, i nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian.

1.2.3  Odpowiedzialność i gwarancja produktu

Odpowiedzialność za poprawny dobór urządzenia do aplikacji ponosi użytkownik. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia urządzenia przez użytkownika.  
Niepoprawna instalacja i obsługa urządzenia (systemu) powoduje unieważnienie gwarancji. 
Ponadto zastosowanie mają "Ogólne warunki sprzedaży", stanowiące podstawę umowy 
sprzedaży.

1.2.4  Informacja dotycząca dokumentacji

Celem ochrony przed utratą zdrowia lub uszkodzeniem sprzętu - należy zapoznać się z niniejszą 
dokumentacją oraz zastosować do obowiązujących standardów i przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W przypadku jakiegokolwiek problemu ze zrozumieniem treści niniejszej dokumentacji, należy 
skontaktować się z lokalnym biurem producenta. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zrozumienia treści niniejszej dokumentacji.

Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia. Specjalne uwarunkowania i środki ostrożności 
zaznacza się w niniejszym podręczniku za pośrednictwem stosownych ikon.
6 www.krohne.com
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strukcje bezpieczeństwa 1
1.2.5  Ostrzeżenia i użyte symbole

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są symbolami.

•  OBSŁUGA
Symbol używany do wskazania czynności, jakie powinien w podanej kolejności wykonać 
operator.

i SKUTEK
Symbol używany do wskazania wszystkich istotnych skutków podjętych uprzednio działań.

1.3  Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora

Niebezpieczeństwo! 
Ta informacja dotyczy bezpośredniego zagrożenia przy pracach elektrycznych.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy ryzyka oparzeń od promieniowania ciepła lub gorącej powierzchni.

Niebezpieczeństwo! 
To ostrzeżenie dotyczy niebezpieczeństwa podczas użycia urządzenia w obszarze zagrożonym 
wybuchem.

Niebezpieczeństwo! 
Zalecenia, których bezwzględnie należy przestrzegać w całości. Nawet częściowe odstępstwo 
od zaleceń może zagrażać zdrowiu lub życiu. Istnieje także ryzyko poważnego uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Nawet częściowe odstępstwo od tych zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu. Istnieje 
także ryzyko poważnego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia lub części instalacji.

Uwaga! 
Odstępstwo od tych instrukcji może narazić urządzenie lub część instalacji na zniszczenie.

Informacja! 
Te instrukcje zawierają informacje istotne ze względu na obsługę urządzenia.

Uwaga prawna! 
Ta uwaga dotyczy informacji o ustawowych dyrektywach i standardach.

Uwaga! 
Ogólnie: urządzenia producenta mogą być instalowane, uruchamiane, serwisowane 
i obsługiwane tylko przez właściwie przeszkolony i autoryzowany personel. 
Celem niniejszej dokumentacji jest pomoc w stworzeniu warunków roboczych, zapewniających 
bezpieczne i efektywne użycie urządzenia.
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2 Opis urządzenia 
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2.1  Zakres dostawy

Akcesoria opcjonalne
• Armatura przepływowa 
• P-kt próbkowania
• Monitor przepływu
• Czujnik temperatury
• Automatyczne czyszczenie czujnika (ASR, patent Dr. A. Kuntze).

elementy zużywalne / części zapasowe
• czujnik OPTISENS CL 1100 (Cl2)
• czujnik OPTISENS CL 1100 (ClO2) 
• czujnik OPTISENS CL 1100 (O3) 

Informacja! 
Należy upewnić się, że kartony nie doznały uszkodzeń. W razie konieczności: poinformować 
przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Rys. 2-1: Standardowy zakres dostawy

1  Zamówiony system
2  Dokumentacja
3  OPTISENS CL 1100
4  Czujnik temperatury 
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl



 Opis urządzenia 2OPTISYS CL 1100
2.2  Opis urządzenia (systemu)

System do pomiaru wolnego chloru, dwutlenku chloru lub ozonu jest gotowym do użycia 
i przetestowanym systemem z zabudowanym czujnikiem temperatury dla kompensacji. 
Opcjonalnie można wyposażyć system w pomiar pH lub automatyczne czyszczenie czujnika 
(ASR, patent Dr. A. Kuntze). Przed użyciem czujniki muszą być zainstalowane i skalibrowane.

Rys. 2-2: Wymiar OPTISYS CL 1100

1  Przetwornik MAC 100
2  Czujnik OPTISENS CL 1100 z kablem CL-W 1100
3  Odcinek wylotowy
4  P-kt próbkowania 
5  Odcinek dolotowy
6  Armatura przepływowa
7  Czujnik temperatury z kablem
8  Panel ścienny
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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2.3  Opis urządzenia (czujnika)
Czujnik do pomiaru wolnego chloru, dwutlenku chloru lub ozonu posiada solidną konstrukcję 
i wymaga minimalnej obsługi. Czujnik posiada podwójne złote elektrody i żelowe wypełnienie, 
wymagające minimalnej obsługi. Powyżej 30 l/h / 7,93 gal/h pomiar praktycznie nie zależy od 
natężenia przepływu, optimum to stabilny przepływ w zakresie 50...150 l/h / 13,21...39,63 gal/h.

Czujnik wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia (ASR, patent Dr. A. Kuntze). 
Proces elektrochemiczny powoduje odgazowanie na złotych elektrodach, rozpuszczając nawet 
tak wytrzymałe powłoki, jak osady wapna. ASR znacząco wydłuża żywotność czujnika, 
zapewniając wysoki poziom stabilności pomiaru przy bardzo niskich wymaganiach w zakresie 
obsługi.

2.4  Tabliczka znamionowa

Typ systemu podano na etykietach opakowania oraz na samych urządzeniach.

Rys. 2-3: Wygląd czujnika

1  Nasadka ochronna przyłącza elektrycznego
2  Przyłącze elektryczne
3  O-ring
4  Nakrętka do ręcznego wkręcenia czujnika
5  Gwint czujnika
6  Podkładka
7  O-ring
8  Rura szklana
9  Membrana
10  Złota elektroda

Rys. 2-4: Wewnętrzne elementy czujnika

1  Przyłącze elektrody pomiarowej i pomocniczej w wewnętrznej szklanej rurze
2  Żel wypełniający zewnętrzną szklaną rurę
3  Elektroda pomiarowa i pomocnicza (złote)
4  Membrana
5  Elektroda odniesienia

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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 Instalacja 3
3.1  Uwagi instalacyjne

3.2  Transport i przechowywanie

• Czujnik wykonany jest ze szkła - jest bardzo delikatny. Unikać jakichkolwiek udarów.
• Nie dotykać i nie zadrapać złotej elektrody.
• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, bez kurzu i brudu. 

W razie konieczności oczyścić, jak opisano. strona 34.

Przechowywanie czujnika w dostarczonej plastikowej tubce
•  Odkręcić nasadkę uszczelniającą z tubki. Trzymać w oryginalnym opakowaniu.
•  Jeśli w tubce brakuje roztworu KCl, uzupełnić zawartość 3-molowym roztworem KCl.
•  Włożyć końcówkę czujnika przez otwór w nasadce (patrz: rysunek) strona 12).
•  Ostrożnie nasunąć O-ring dostarczony z nasadką na czujnik, tak aby nasadka znajdowała się 

ponad O-ringiem.
•  Włożyć końcówkę czujnika do tubki, tak aby była całkowicie zanurzona w roztworze KCl.
•  Docisnąć nasadkę.
•  Przechowywać czujnik w oryginalnym opakowaniu.

Informacja! 
Należy upewnić się, że kartony nie doznały uszkodzeń. W razie konieczności: poinformować 
przewoźnika i lokalne biuro producenta.

Informacja! 
Sprawdzając list przewozowy należy upewnić się odnośnie kompletności przesyłki.

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Uwaga! 
Nie przechowywać czujnika z suchą końcówką. Nastąpi znaczące skrócenie żywotności.
Jeśli nie używany - przechowywać czujnik z końcówką zmoczoną w 3-molowym roztworze KCl. 
Unikać wody słodkiej (bezsolnej), gdyż spowoduje przeciek jonów KCl. Oryginalne opakowanie, 
w którym dostarczany jest czujnik zawiera plastikową tubkę z roztworem KCl i nadaje się do 
przechowywania i transportu (patrz: rysunek).

Rys. 3-1: Czujnik chloru w oryginalnym opakowaniu.

1  Wypełniacz
2  Plastikowa tubka z 3-molowym roztworem KCl
3  Czujnik
4  O-ring
5  Podkładka
6  Nasadka ochronna przyłącza elektrycznego
7  Nasadka bez otworu do uszczelnienia plastikowej tubki 2 gdy czujnik jest w użyciu
11



3 Instalacja OPTISYS CL 1100
3.3  Wstępne wymagania instalacyjne

Rozpakowanie czujnika
•  Poluzować nasadkę nakręconą na plastikową tubkę 1.
•  Delikatnie wysunąć czujnik z tubki 2.
•  Położyć czujnik na miękkiej tkaninie 3.
•  Nakręcić dostarczoną nasadkę uszczelniającą na plastikową tubkę, używając O-ringu 

i podkładki (jak na rys.) 4. Przechowywać nasadkę (tę z otworem) w oryginalnym 
opakowaniu.

Uwaga! 
• Nie dotykać i nie zadrapać złotych elektrod czujnika.
• Upewnić się, że złote elektrody są czyste. W razie konieczności oczyścić, jak opisano. strona 

34. 

Rys. 3-2: Obsługa czujnika
12 www.krohne.com
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 Instalacja 3
3.4  Instalacja czujnika 

3.4.1  Montaż z systemem OPTISYS CL 1100

System pomiarowy dostarczany jest, jako gotowy do użycia. Może być montowany w odl. 
20 mm / 0,79" od ściany (4 przygotowane otwory).

Podłączenie wody
Podłączyć wlot wody po lewej i wylot po prawej stronie armatury. Wylot może być otwarty 
(bezciśnieniowy) lub wodę można skierować na powrót do rurociągu lub basenu.

3.5  Przykłady typowych p-któw pomiarowych
Rysunek przedstawia przykład typowego p-ktu pomiarowego, składającego się z czujnika 
i armatury przepływowej.

Uwaga! 
Instalować urządzenie w miejscu bez oddziaływań mechanicznych i chemicznych.
Uwaga na kategorię ochronną: IP 65 (po zamknięciu przedziału zacisków).

Uwaga! 
Czujniki dostarczane są z nasadkami ochronnymi, które należy zdjąć przed montażem czujników 
w armaturze.

Rys. 3-3: P-kt pomiarowy systemu OPTISYS CL 1100, z użyciem armatury przepływowej

1  Odcinek dolotowy
2  zawór dolotowy
3  Armatura przepływowa systemu OPTISYS CL 1100
4  Czujnik podłączony do przetwornika
5  Zawór wylotowy
6  Odcinek wylotowy
7  Wylot do próbkowania
13



4 Przyłącza elektryczne 
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4.1  Instrukcje bezpieczeństwa

4.2  Podłączenie kabla do czujnika

•  Odkręcić nasadkę ochronną z przyłącza czujnika i zachować do późniejszego użycia 1.
•  Zapewnić, że przyłącza: czujnika i kabla są suche 2.
•  Upewnić się, że O-ring znajduje się na przyłączu czujnika 3.
•  Nałożyć przyłącze kablowe 4 na czujnik.
•  Dokręcić przyłącze kablowe do czujnika - ręcznie.

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Niebezpieczeństwo! 
Obowiązują krajowe przepisy dot. instalacji elektrycznych!

Uwaga! 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów BHP. Prace dotyczące podzespołów 
elektrycznych urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez właściwie przeszkolony 
personel. 

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Uwaga! 
Unikać zawilgocenia przyłącza czujnika. Przy zawilgoceniu przyłącza, oczyścić je czystą wodą 
i osuszyć powietrzem (np. dmuchawą).

Rys. 4-1: Podłączenie kabla do czujnika
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl



 Przyłącza elektryczne 4OPTISYS CL 1100
4.3  Podłączenie kabla od czujnika do przetwornika

Czujniki wolnego chloru, dwutlenku chloru oraz ozonu zawsze podłączane są w przetworniku do 
bloku zacisków Pos.A. Zależnie od konfiguracji przetwornika, czujnik pH może być podłączany 
do bloku zacisków Pos.B. Zewnętrzny czujnik temperatury może być podłączany do bloku 
zacisków Pos.A. (Informacje szczegółowe dotyczące instalacji i konfiguracji czujnika pH i/lub 
temperatury podano w dokumentacji czujnika pH).

Niebezpieczeństwo! 
Prace z przyłączem elektrycznym mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu. 
Sprawdź dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej!

Informacja! 
Sprawdzając dane z tabliczki znamionowej należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne 
z zamówieniem. Dotyczy to w szczególności napięcia zasilania.

Rys. 4-2: Zaciski do podłączenia czujnika w przetworniku

1  Zaciski łączeniowe czujnika
2  Blok zacisków S (uziemienie ochronne)
3  Blok zacisków Pos.A: zacisk dla czujnika OPTISENS CL 1100 i temperatury
4  Blok zacisków Pos.B: zacisk dla czujnika pH i temperatury

Kabel CL-W-1100 Blok zacisków Pos.A

niebieski K (elektroda pomocnicza, przeciwelektroda)

biały L (elektroda odniesienia)

brązowy M (elektroda pomiarowa)

ekran kabla coax. S (uziemienie ochronne)

Kabel pH/ORP-W-Coax Blok zacisków Pos.B

ekran kabla coax. (czerw.) N (ref.)

żyła coax. (przezrocz.) O (pH/ORP)
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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16 www.krohne.com
OPTISYS CL 1100
Podłączenie kabla od czujnika do przetwornika
•  Przełożyć kabel czujnika przez wewnętrzny prawy dławik 1.
•  Wpiąć kabel ekranowy 6 w jeden z zacisków w bloku zacisków S 2.
•  Wpiąć niebieski 3, biały 4, i brązowy 5 przewód kabla do zacisków w bloku zacisków Pos.A, 

jak pokazano na poprzednim rys./tabeli.
•  Aby wyciągnąć przewód, nacisnąć biały zatrzask 7 w odpowiednim zacisku i wyciągnąć 

końcówkę przewodu.

4.4  Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury
Podłączyć zewnętrzny czujnik Pt100 lub Pt1000 do bloku zacisków Pos.A/B przetwornika wg 
poniższych rysunków:

Rys. 4-3: Podłączenie 4-przewodowego kabla coax.

Cl

Rys. 4-4: Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury Pt100/1000 do przetwornika

1  Podł. 2-przewodowe
2  Podł. 3-przewodowe
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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5.1  Struktura menu

Informacja! 
Poniższa tabela ma charakter przeglądowy. Podczas programowania urządzenia, zawsze należy 
odnieść się do tabel funkcji, ponieważ zawierają dalsze informacje!
W poniższych tabelach pokazano tylko menu istotne dla czujnika. Szczegółowe informacje 
o ogólnych nastawach - patrz: podręcznik przetwornika pomiarowego.

Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr

 3 lub 4 str., 
przewijanie
↓ lub ↑

> 2,5
s
^

A quick 
setup

>
^

A9 kalibr. prod.A 
wej. procesowe A 
kalibr. produktu 
(Cl2/ClO2/O3)

>
^

A9.1 komp. temp. >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 

funkcji.
A9.4 kompensacja pH

A9.6 start kalibr.

A9.7 zapam. wartość

A9.8 odniesienie

A12 kalibracja 
REDOX B
Tylko dla 
przełączenia na 
ORP!
wej. procesowe B 
kalibracja 
REDOX (dla 
wersji 2-
kanałowej: dalsze 
informacje - 
patrz: podręcznik 
czujnika 
pH/ORP)

A13 kal. pH B
wej. procesowe B 
kalibracja pH (dla 
wersji 2-
kanałowej: dalsze 
informacje - 
patrz: podręcznik 
czujnika 
pH/ORP)

A13.1 komp. temp. 

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

> 2,5
s
^

B test >
^

B1 sym. wej. 
proces. A

>
^

B1.1 temperatura >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 
funkcji.

B1.4 stężenie abs.

B2 sym. wej. 
proces. B

B2.1 temperatura

B2.5 REDOX/ORP
Tylko dla przełączenia na 
ORP!
(dla wersji 2-kanałowej: dalsze 
informacje - patrz: podręcznik 
czujnika pH/ORP)

B2.7 pH
(dla wersji 2-kanałowej: dalsze 
informacje - patrz: podręcznik 
czujnika pH/ORP)

B3 symulacja I/O B3.1 wyj. prąd. A

B3.2 wyj. prąd. B

B3.3 wyj. prąd. C

B3.6 symulacja R3 off
17



5 Obsługa OPTISYS CL 1100
B4 bieżące 
wartości

B4.1 godziny robocze

B4.2 wej. proces. A

B4.2.1 temperatura

B4.2.6 stężenie (Cl2/ClO2/O3)

B4.2.9 temp. CPU (zależnie od 
n-ru V)

B4.2.11 prąd elektrody (µA)

B4.3 wej. proces. B

B4.3.1 temperatura

B4.3.2 pH

B4.3.9 temp. CPU temp. 
(zależnie od n-ru V)

B4.3.11 prąd elektrody (μA)

B5 rejestr B5.1 rej. statusu 

B5.2 rej. kalibracji 

B6 informacja B6.1 liczba C

B6.2 wej. proces. A

B6.3 wej. proces. B

B6.4 SW.REV.MS

B6.5 SW.REV.UIS

B6.6 noweliz. elektroniki ER

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr

 3 lub 4 str., 
przewijanie
↓ lub ↑

> 2,5
s
^

C setup >
^

C1 wej. proces. A >
^

C1.1 parametr >
^

Dalsze 
informacje - 
patrz tabele 
funkcji.

C1.9 nachylenie

C1.11 kompensacja pH 

C1.13 czyszczenie

C1.14 stała czasowa

C1.15 temperatura

C1.18 kalibr. prod.

C2 wej. proces. B 
(dla wersji 2-
kanałowej: dalsze 
informacje - 
patrz: podręcznik 
czujnika 
pH/ORP)

C2.1 parametr (pH/REDOX)

C2.7 bufor wewn. (tylko pH)

C2.8 punkt zerowy

C2.9 nachylenie

C2.10 bufor kalibracji (tylko pH)

C2.14 stała czasowa

C2.15 temperatura (tylko pH)

C2.16 kalibr. REDOX

C2.17 kalibr. pH

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

Tryb 
pomiaru

Główne menu Podmenu Parametr
18 www.krohne.com
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5.2  Tabele funkcji

5.2.1  Menu A, quick setup

A9, wej. procesowe A kalibracja produktu (Cl2/ClO2/O3)

A12, wej. procesowe B kalibracja REDOX

A13, wej. procesowe B kalibracja pH

5.2.2  Menu B, test

Procedura uruchomienia procesu symulacji jest taka sama dla wszystkich funkcji:

•  Wybrać funkcję za pomocą ↓ lub ↑ i nacisnąć ^.
i Widać dwie opcje: "set value" (otwiera edytor do wprowadzenia wartości symulacji) oraz 

"break" (wyjście z menu bez symulacji).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Przy wyborze "set value" urządzenie zapyta "start simulation?" z wyborem "no" (wyjście 

z menu bez symulacji) lub "yes" (uruchomienie symulacji).

•  Wybrać wymaganą opcję za pomocą ↑ lub ↓ i nacisnąć ^.
i Po wyborze "yes", symulacja rozpoczyna się.

B1, sym. wej. proces. A
B2, sym. wej. proces. B

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników. Tutaj pokazano szczegółowo tylko pozycje menu właściwe dla danego czujnika. 
Wszystkie inne funkcje menu - patrz: dokumentacja MAC 100.

Dla wersji 1- lub 2-kanałowej: nastawy do kalibracji czujnika

Dla wersji 2-kanałowej: dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika pH/ORP
Tylko dla przełączenia na ORP!

Dla wersji 2-kanałowej: dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika pH/ORP

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników. Tutaj pokazano szczegółowo tylko pozycje menu i podmenu właściwe dla czujnika. 
Wszystkie inne funkcje menu: dokumentacja przetwornika.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

B1.1
B2.1

temperatura W tym menu można symulować temperaturę.

B1.4
B2.4

conc.absolute W tym menu można symulować stężenie.
19



5 Obsługa OPTISYS CL 1100
B4, bieżące wartości

5.2.3  Menu C, setup

C1, wej. proces. A
C2, wej. proces. B

B2.5 REDOX/ORP W tym menu można symulować względne stężenie REDOX/ORP. Tylko dla 
wersji 2-kanałowej: dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika pH/ORP. 
TYLKO dla przełączenia na ORP.

B2.7 pH W tym menu można symulować względne stężenie pH. Tylko dla wersji 2-
kanałowej: dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika pH/ORP.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

To menu grupuje kilka funkcji, umożliwiających wyświetlenie odpowiednich, bieżących odczytów. Pokazane pomiary 
zależą od konfiguracji urządzenia.

B4.1 godziny pracy To menu pokazuje czas pracy urządzenia w godzinach.

B4.2 wej. procesowe A W tym menu można odczytać pomiar z wej. procesowego A.

B4.3 wej. procesowe B W tym menu można odczytać pomiar z wej. procesowego B.

Tylko dla wersji 2-kanałowej: dalsze informacje - patrz: podręcznik czujnika 
pH/ORP.

Informacja! 
Przetwornik posiada dwa wejścia procesowe, A i B. Każde z nich posiada swoje podmenu 
w menu głównym. Wejście procesowe A jest zawsze obecne, tzn. w obszarze łączeniowym 
zawsze jest płyta dla interfejsu "Pos. A". Interfejs wejścia procesowego B posiada płytę tylko 
z dwukanałowym przetwornikiem. Uwaga: zdefiniowanie rodzaju pomiaru wykonywanego przez 
wejście procesowe określane jest podczas zamawiania urządzenia. Konfiguracja nie może być 
zmieniana później.

Informacja! 
Uwaga: ukazanie się niektórych pozycji podmenu zależy od nastaw sprzętowych i stosowanych 
czujników.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy

Wejście procesowe A lub B oznacza czujnik 1 lub 2. Dalsze informacje o rodzaju czujnika 1 lub 2 - patrz: podręcznik 
MAC 100 "Konfiguracje wejść czujników". Wejście procesowe A jest obecne zawsze, wejście procesowe B może być 
obecne.
Uwaga: zamiana czujnika 1 na czujnik 2, lub odwrotnie, może być wykonana tylko przez producenta.
Menu zmienia się zależnie od czujnika podłączonego do slotu A lub B.

C1.1 parametr (Cl2/ClO2/O3) To menu służy do wyboru sondy podłączanej do wejścia procesowego A. 
Wartości dla tego wyboru zależą od wybranej konfiguracji urządzenia. 
Konfiguracja urządzenia dostosowana jest do użytkownika i ustawiana 
podczas produkcji.

C1.9 nachylenie Pozycja menu tylko do odczytu.
Jest używana do procedury kalibracji.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
20 www.krohne.com
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C1.11 kompensacja pH Menu kompensacji pH używane jest do kalibracji czujnika pH. Informacje 
szczegółowe patrz: Kompensacja pH strona 26.

Opcje:
• off (nastawa domyślna): kompensacja pH wyłączona
• ręczna: wpływy pH kompensowane przez wartości wpisane ręcznie
• automatyczna: wpływy pH kompensowane automatycznie wartościami 

z czujnika pH podłączonego do wejścia B

C1.12 ręczna kompensacja pH Jeśli w menu C1.11 kompensację pH ustawiono na ręczną, wymagana 
wartość pH wpisywana jest tutaj ręcznie.

C1.13 czyszczenie W tym menu ustawiane są parametry czyszczenia.
Informacje szczegółowe i procedura czyszczenia patrz: Czyszczenie strona 
34.

C1.13.1 czyszczenie Opcje:
• off: czyszczenie wyłączone
• okres 24h: czyszczenie wykonywane co 24 godziny (raz dziennie)
• okres 12h: czyszczenie wykonywane co 12 godzin.
• okres 8h: czyszczenie wykonywane co 8 godzin.

C1.13.2 czas rozpoczęcia Czas:
Czas w ciągu dnia: rozpoczęcie w ręcznie wprowadzonym czasie.
Czas rozpoczęcia procedury czyszczenia może być opóźniony.

C1.13.3 utrz. czyszcz. [s] Czas zwłoki [s] po czyszczeniu. Jeśli pomiar po czyszczeniu różni się więcej 
niż 10% od poprz. wartości, czas zwłoki jest wyzwalany do dwóch razy.

C1.13.4 czyszczenie Uruchom. proc. czyszczenia, ręcznie.

C1.15
C2.15

temperatura Menu do pomiaru temperatury. Dostępne dla czujnika 1 i czujnika 2.

C1.15.1
C2.15.1

sonda Opcje:
• ręczne: używane przy braku podłączenia do przetwornika wewn. lub zewn. 

czujnika temperaury
• Pt100: używane, gdy czujnik pH posiada zabudowany czujnik temperatury 

typu Pt lub gdy do przetwornika podłączono zewnętrzny czujnik 
temperatury Pt100

• Pt1000: używane, gdy do przetwornika podłączono zewnętrzny czujnik 
temperatury Pt1000

C1.15.2
C2.15.2

ręczny Dostępny tylko gdy w C1.15.1 lub C2.15.1 ustawiono "ręczny".

C1.15.3
C2.15.3

korekcja Korekcja uchybu dla pomiaru temperatury. Niedostępna gdy w C1.15.1 lub 
C2.15.1 ustawiono "ręczny".

C1.15.4
C2.15.4

ograniczenie Zakresy pomiarowe dla pomiaru temperatury.

C1.15.5
C2.15.5

komp. temp. Menu dla aktywacji parametrów kompensacji temperatury.
Informacje szczegółowe patrz: Kompensacja temperatury strona 22.

Opcje:
• on: liniowa kompensacja temperatury.
• off: wyłączenie kompensacji temperatury.

C1.18 kalibracja produktu Informacje szczegółowe patrz: Kalibracja strona 22.

C1.18.1 komp. temp. Menu dla aktywacji parametrów kompensacji temperatury dla kalibracji.

Opcje:
• off: wyłączenie pomiaru temperatury
• ręczny: wartość temperatury należy wpisać ręcznie
• automatyczny: pomiar temperatury wykonywany wg konfiguracji

C1.18.2 temperatura Menu dla nastawienia ręcznego pomiaru temperatury.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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5.3  Kalibracja

5.3.1  Kolejność kalibracji

Jeśli również mierzona jest temperatura i pH medium, istotne jest, aby wykonać kalibrację 
w następującym porządku, w innym przypadku rozpocząć wg p-ktu 3. kalibracja czujnika:

1. Skalibrować pomiar temperatury, jak opisano na kolejnych stronach. 
2. Skalibrować pomiar pH (patrz: podręcznik czujnika pH).
3. Skalibrować czujnik, jak opisano na kolejnych stronach. 

5.3.2  Kompensacja temperatury

 2 opcja, dla kompensacji temperatury podczas pomiaru:

• on: liniowa kompensacja temperatury.
• off: wyłączenie kompensacji temperatury.

3 opcja, dla kompensacji temperatury podczas kalibracji:

• automatyczna: przetwornik automatycznie kompensuje wpływ temperatury, używając 
informacji z czujnika temperatury Pt100 lub Pt1000.

• ręczna: przetwornik kompensuje wpływ temperatury, używając ręcznie wpisanej wartości; ta 
opcja ma sens tylko wtedy, gdy temperatura mierzonego medium jest w przybliżeniu stała. 

• off: wyłączenie kompensacji temperatury.

C1.18.3 wsp. temperaturowy Współczynnik temperaturowy dla ręcznej kompensacji temperatury podczas 
kalibracji.

C1.18.4 kompensacja pH Opcje:
• off: wyłączenie pomiaru pH
• ręczny: wartość pH należy wpisać ręcznie
• automatyczny: pomiar pH wykonywany wg konfiguracji

C1.18.5 ręczna kompensacja pH Jeśli w menu C1.18.4 kompensację pH ustawiono na ręczną, wymagana 
wartość pH wpisywana jest tutaj ręcznie.

C1.18.6 start kalibracji Start procedury kalibracji.

C1.18.7 zapamiętane wartości Wyświetlenie zapamięt. wart. kalibracji.

C1.18.8 odniesienie Wpisać wartość odniesienia dla sondy w mg/l.

Uwaga! 
Dla pomiaru: przy wyborze "liniowej" kompensacji temperatury, wybrać kompensację 
temperatury podczas kalibracji "automatyczną" lub "ręczną". Jeśli - dla pomiaru - wybrano dla 
kompensacji temperatury "off", należy również wybrać "off" dla kompensacji temperatury 
podczas kalibracji.

Poziom Oznaczenie / funkcja Ustawienia / opisy
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Menu dla typu liniowych sond temperatury oferuje następujące opcje:

• Pt1000: wybrać tę opcję, gdy do przetwornika podłączono zewnętrzny czujnik temperatury 
Pt1000.

• Pt100: wybrać tę opcję, gdy czujnik pH posiada zabudowany czujnik temperatury Pt100 lub 
gdy do przetwornika podłączono zewnętrzny czujnik temperatury Pt100.

• ręczny: wybrać tę opcję, gdy do przetwornika nie podłączono ani wewnętrznego, ani 
zewnętrznego czujnika temperatury.

Informacja! 
• Pomiar zależy od temperatury z powodu liniowej kompensacji temperatury. Liniowa 

kompensacja temperatury kompensuje wpływ prędkości jonów.
• Uwaga: czujnik temperatury powinien zawsze rejestrować temperaturę, na którą wystawione 

są elektrody pomiarowe. 
• Przy aktywacji kompensacji temperatury, można zmienić wartość współczynnika 

temperaturowego. Wstępne ustawienie bazuje na wodzie pitnej: 3%/°K. Dla medium innego, 
niż woda pitna należy zmienić wstępne ustawienie. Współczynnik zależy od twardości oraz 
prędkości jonów w medium. 

• Przy wyborze braku kompensacji, mierzone stężenie Cl2, ClO2 lub O3 będzie 
prawdopodobnie różne od rzeczywistego stężenia Cl2, ClO2 lub O3. Powodem jest to, że 
stężenie Cl2, ClO2 lub O3 konkretnego medium zmienia się zależnie od temperatury medium.
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Po uruchomieniu przetwornika ukazuje się ekran pomiaru. Jest to standardowy ekran 
wyświetlany automatycznie w normalnym trybie roboczym. Będąc w tym trybie i chcąc dostroić 
kompensację temperatury, należy wykonać następujące czynności:

Krok 1: aktywacja kompensacji temperatury dla pomiaru

Nacisnąć ^ kilka razy - dla powrotu do trybu pomiaru. Wybrać yes dla zapamiętania 
i potwierdzenia wyboru.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu. 
W górnej linii prawej części wyświetlacza ukaże się "A", poniżej podświetlone jest główne menu quick 
setup.

Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu setup.

Główne menu

A quick setup
B test
> C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza ukazuje się 
"setup" i "C1", niżej podświetlone jest podmenu wej. procesowe A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

 Jesteś na drugim poziomie podmenu. W podmenu podświetlony jest 
parametr (Cl2/ClO2/O3).

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu temperatura.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Jesteś na poziomie parametrów. W górnej linii wyświetlacza ukazuje się 
"temperature" oraz "C1.15.1" lub "C2.15.1", niżej podświetlona jest 
opcja sonda.

Użyć  lub  aż podświetli się pozycja menu comp.temp.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Teraz można nastawić kompensację temperatury.

Nacisnąć  lub  aby wybrać on lub off.
Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej wart.

Jeśli wybrano opcję liniową, można teraz wybrać typ kompensacji 
temperatury.

Nacisnąć  lub  aż podświetli się pozycja menu wsp. temp..
Wprowadzić wartość i nacisnąć ^ dla potwierdzenia.

Nacisnąć  lub  dla wyboru sonda.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Nacisnąć  lub  dla wyboru: Pt1000, Pt100 lub ręczny.

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej wart.
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Krok 2: Konfiguracja / dostrojenie czujnika temperatury dla pomiaru

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej wart. Czujnik temperatury został dostrojony.

W razie konieczności, wprowadzić korekcję temperatury w stopniach Kelvina, aby przetwornik 
pokazał taką samą temperaturę, jak termometr wzorcowy. 

Krok 2a: sonda Pt100 lub Pt1000:
Odczytać z ekranu pomiaru i zapisać bieżącą wartość temperatury z czujnika temperatury Pt100 / 
Pt1000.

Zmierzyć temperaturę termometrem wzorcowym i porównać ze wskazaniem Pt100 / Pt1000.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu.
Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu setup.

Główne menu

A quick setup
B test
> C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza 
ukazuje się "setup" i "C1", niżej podświetlone jest podmenu wej. proces. A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu wej., proces A.

Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu temperatura.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. Podświetla się podmenu sonda 
Pt100 / 1000.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu korekcja.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Informacja! 
Oddzielny czujnik temperatury musi być podłączony do "Pos.A" i skonfigurowany, jako wej. 
procesowe A. 
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Wprowadzić mierzoną temperaturę.

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej wart. Ręcznie wprowadzona temperatura będzie 
użyta do kompensacji temperatury.

5.3.3  Kompensacja pH

Menu dla kompensacji pH oferuje 3 różne opcje:

• automatyczna: wpływ pH na pomiar wolnego chloru kompensowany przez przetwornik 
automatycznie, wartościami z czujnika pH podłączonego do wejścia B. Umożliwia to stabilny 
pomiar wolnego chloru w wodzie przy zmianach pH. Jednak ten rodzaj kompensacji nie może 
zmienić efektu zmniejszenia wartości na wyjściu sygnału dla wyższych wartości pH, ani tego, 
że skuteczność dezynfekcji wolnego chloru maleje ze wzrostem wartości pH. Jako regułę, 
producent zaleca kompensację automatyczną, jeśli wartości pH mierzonego medium 
znajdują się między 8 a 8,5 z chwilowymi zmianami.

• ręczna: przetwornik kompensuje wpływ pH z użyciem ręcznie wprowadzonej wartości pH. 
Ten rodzaj kompensacji ma sens, gdy znana jest wartość pH, gdy jest stabilna i gdy jest poza 
zakresem neutralnym.

• off (nastawa domyślna): kompensacja pH wyłączona. Ta opcja ma sens, gdy wartość pH 
jest dość stabilna lub jest w neutralnym zakresie (około pH 7). Przy wyłączeniu kompensacji 
pH i użyciu metody odniesienia (jak DPD), która kompensuje wpływ pH, kalibruje się tę 
różnicę. Stąd jeśli wartość pH zmieni się, kalibracja traci ważność. Jednak dla małych zmian 
pH około 7 pH ten efekt jest marginalny (dla dużych zmian konieczna jest nowa kalibracja). 
Jeśli takie zmiany mają miejsce często, należy wybrać jedną z pozostałych metod 
kompensacji.

Krok 2b: sonda ręcznie:
Zmierzyć temperaturę medium.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu.
Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu setup.

Główne menu

A quick setup
B test
> C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza 
ukazuje się "setup" i "C1", niżej podświetlone jest podmenu wej. proces. A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu wej. proces. A.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu temperatura.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. Podświetla się podmenu sonda 
ręcznie.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu ręcznie.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Informacja! 
Kompensacja pH wymagana jest tylko dla pomiaru wolnego chloru.
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Należy zwrócić uwagę na to, że można aktywować kompensację pH dla pomiaru oraz oddzielnie 
- dla kalibracji.

Po uruchomieniu przetwornika ukazuje się ekran pomiaru. Jest to standardowy ekran 
wyświetlany automatycznie w normalnym trybie roboczym. Będąc w tym trybie i chcąc dostroić 
kompensację pH, należy wykonać następujące czynności:

Krok 1: aktywacja kompensacji pH dla pomiaru

Nacisnąć ^ kilka razy - dla powrotu do trybu pomiaru.

Niebezpieczeństwo! 
Przy każdej zmianie metody kompensacji, wymagana jest rekalibracja wejścia czujnika. W innym 
przypadku urządzenie pokaże błędną wartość pomiaru. Zastosowanie błędnej wartości pomiaru 
przy dozowaniu czynnika odkażającego może spowodować krytyczne uszkodzenia ciała.

Informacja! 
Odnośnie kompensacji pH należy także zwrócić uwagę na kwestie:

• Przy wyborze automatycznej kompensacji pH dla wejścia A, należy skalibrować czujnik pH 
podłączony do wejścia B przed wyborem tego rodzaju kompensacji. Patrz zatem: podręcznik 
czujnika pH.

• Zarówno automatyczna jak i ręczna funkcja kompensuje wyświetlaną wartość stężenia 
wolnego chloru do 100% HOCl przy pH = 6,0. Stąd dla poprawnej kalibracji wartość 
odniesienia powinna kompensować wartość pH w ten sam sposób.

• Uwaga: czujnik pH podłączony do wejścia B musi być kalibrowany w regularnych odstępach 
czasu.

• Dodatkowa informacja dotycząca wpływu wartości pH patrz: Zasada pomiaru strona 38.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu. 
W górnej linii wyświetlacza ukaże się "A", poniżej podświetlone jest główne menu quick setup.

Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu setup.

Główne menu

A quick setup
B test
> C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza ukazuje się 
"setup" i "C1", niżej podświetlone jest podmenu wej. proces. A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu kompensacja pH.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Nacisnąć  lub  dla wyboru: "automatyczny", "ręczny" lub "off".

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej wart.
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Krok 2: ręczne wprowadzenie wartości pH
•  Po aktywowaniu ręcznej kompensacji pH, jak opisano w poprzednim kroku, można 

wprowadzić wartość pH z użyciem  lub .
•  Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wart.
i Ręcznie wprowadzona wartość pH będzie użyta do kompensacji pH.

•  Nacisnąć ^ kilka razy - dla powrotu do trybu pomiaru.

5.3.4  Kalibracja pomiaru wolnego chloru / dwutlenku chloru / ozonu

Kalibracja - wymagana w regularnych odstępach czasu lub przy instalacji nowego czujnika.

Aby uniknąć alarmów w rozproszonym systemie sterowania (DLC) podczas czasowego 
odłączania czujnika (np. dla celów konserwacji), przetwornik posiada funkcję "hold". Funkcja ta 
utrzymuje na wszystkich wyjściach (wyświetlacz i wyj. prądowe) ostatnią wartość pomiaru.

Po uruchomieniu przetwornika ukazuje się ekran pomiaru. Jest to standardowy ekran 
wyświetlany automatycznie w normalnym trybie roboczym. Będąc w tym trybie i chcąc 
rozpocząć kalibrację, należy ręcznie ustawić funkcję "hold", wykonując następujące czynności:

Informacja! 
Podczas kalibracji pomiaru wolnego chloru / dwutlenku chloru / ozonu, należ mieć świadomość, 
że kalibrowany jest cały system, a nie tylko czujnik. Zatem trzeba powtórnie skalibrować cały 
system, gdy np. zmieni się mierzone medium.

Informacja! 
Aktywną funkcję "hold" ustawioną ręcznie wskazuje znacznik ostrzeżenia w lewym gónym rogu 
wyświetlacza. W międzyczasie generowane są komunikaty statusowe "w trakcie sprawdzania".
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Krok 1: ręczne ustawienie funkcji "hold"

Uruchomiona została ręczna funkcja "hold". Dla wykonania następnego kroku i przygotowania 
procedury kalibracji, należy wrócić do trybu pomiaru.
 Naciskać ^ aż do powrotu do trybu pomiaru.

Krok 2: przygotowanie procedury kalibracji
•  Przy kalibracji nowego czujnika należy upewnić się, że poprawnie podłączono go 

do przetwornika.
•  Sprawdzić, czy czujnik nie jest brudny lub uszkodzony.
•  Podczas procedury kalibracji należy pobrać próbkę. Należy zaopatrzyć się w stosowny 

pojemnik.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk.
Jesteś na poziomie głównego menu. W górnej linii prawej części wyświetlacza ukaże się "A", poniżej 
podświetlone jest główne menu quick setup.

Główne menu

> A quick setup
B test
C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

 Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza 
ukazuje się "quick setup" i "A1", niżej podświetlone jest podmenu język.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu ręcznie "hold".

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Jesteś na poziomie parametrów. Podświetla się opcja off.
Nacisnąć  lub  dla wyboru opcji on. 

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wyboru.
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Po ręcznym uruchomieniu funkcji "hold" i czynnościach przygotowawczych można przejść do 
procedury kalibracji na dwa sposoby. Albo poprzez główne menu setup (Krok 3a) lub poprzez 
główne menu quick setup (Krok 3b):

Krok 3a: dostęp do menu kalibracji przez główne menu "setup"

Można teraz rozpocząć procedurę kalibracji, jak pokazano w "Kroku 4".

Krok 3b: dostęp do menu kalibracji przez główne menu "quick setup"

Można teraz rozpocząć procedurę kalibracji, jak pokazano w "Kroku 4".

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu. 
W górnej linii wyświetlacza ukaże się "A", poniżej podświetlone jest główne menu quick setup.

Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu setup.

Główne menu
A quick setup
B test
> C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza 
ukazuje się "setup" i "C1", niżej podświetlone jest podmenu wej. proces. A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

 Jesteś na drugim poziomie podmenu. Podświetlone jest 
podmenu parametr.
Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Nacisnąć  lub  aby wybrać Cl2 kalibrację 
pomiaru wolnego chloru, ClO2 kalibrację 
pomiaru dwutlenku chloru lub O3 kalibrację 
pomiaru ozonu.

Nacisnąć ^ dla potwierdzenia wprowadzonej 
wart.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu 
kalibr. produktu.

Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu. 
W górnej linii wyświetlacza ukaże się "A", poniżej podświetlone jest główne menu quick setup.

Główne menu
> A quick setup
B test
C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza 
ukazuje się "quick setup" i "A", niżej podświetlone jest podmenu język.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu kalibr. produktu A.

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 
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Krok 4: procedura kalibracji
•  Po wyborze podmenu kalibr. prod. (Krok 3a) lub kalibr. prod. A (Krok 3b) w poprzednich 

krokach, kontynuuj przez naciśnięcie >.
i Przetwornik wymaga, aby wybrać rodzaj kompensacji temperatury dla kalibracji. Dostępne 

są opcje "automatyczna", "ręczna" oraz "off" (szczegółowe informacje patrz: Kompensacja 
temperatury strona 22).

•  Przy wyborze "automatyczna", nacisnąć ^. Przy wyborze "ręczna", najpierw wpisać 
temperaturę mierzonego medium, używając  lub  i nacisnąć ^.

i Przetwornik wymaga, aby wybrać rodzaj kompensacji pH dla kalibracji. Dostępne są opcje 
"automatyczna", "ręczna" oraz "off" (szczegółowe informacje patrz: Kompensacja pH strona 
26).

•  Przy wyborze "automatyczna", nacisnąć ^. Przy wyborze "ręczna", najpierw wpisać wartość 
pH mierzonego medium, używając  lub  i nacisnąć ^.

•  Użyć  lub  aż podświetli się podmenu start kalibr..
Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu 

i Wartość pomiaru ukazuje się na wyświetlaczu.

•  Zapewnić przepływ medium przynajmniej 30 litrów na godzinę; w razie konieczności poczekać 
na ustabilizowanie się przepływu.

•  Po ustabilizowaniu się medium, nacisnąć ^ i odczekać 25 sekund.
i Przetwornik zapyta zapamiętać wartość?
•  Wybrać yes używając  lub  i nacisnąć ^.
i Przetwornik wykonuje teraz pomiar, trwający 25 sekund. Wykonać w tym czasie następne 

działanie.

Aby wykonać poprawną kalibrację, należy zwrócić uwagę na instalację czujnika (szczegółowe 
informacje patrz: Instalacja czujnika  strona 13).

1. Montaż na rurze wylotowej
Można rozpocząć kalibrację. Podczas gdy przetwornik wykonuje pomiar (25 sekund), należy 
pobrać próbkę medium. Należy określić stężenie wolnego chloru / dwutlenku chloru / ozonu 
w laboratorium przy użyciu metody DPD, wg 
DIN EN ISO 7393 - 2. Jeśli test laboratoryjny nie jest możliwy natychmiast, można pozostawić 
menu kalibracji i przejść do trybu pomiaru (wartość pomiaru z czasu pobrania próbki jest 
zapamiętana i może być sprawdzona później w pozycji menu "stored value").

2. Montaż w boczniku lub na zwykłej rurze
Przed rozpoczęciem procedury kalibracji, zamknąć zawór wylotowy i otworzyć zawór poboru 
próbek, aby pobrać próbkę. Postępować dalej wg "1. Montaż na rurze wylotowej".

Uwaga! 
Podczas kalibracji pomiaru Cl2 należy skonfigurować kompensację temperatury oraz pH.

Informacja! 
"Stored value" to wartość obliczona na podstawie bieżącego pomiaru. Przetwornik oblicza tę 
wartość zależnie od metody kompensacji (kompensacja pH i temperatury) wybranej dla 
kalibracji. Nie wolno zmieniać metody kompensacji w czasie między pomiarem wartości "stored 
value" a wprowadzeniem wartości odniesienia. W przeciwnym wypadku kalibracja będzie 
niepoprawna.
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Zakończenie procedury kalibracji
•  Po określeniu wartości laboratoryjnej, należy ponownie przejść do menu kalibracji i podmenu 

odniesienie używając  lub  i nacisnąć >.
•  Wpisać wartość laboratoryjną, przez  lub  i nacisnąć ^.
i Przetwornik porówna teraz zapamiętaną wartość ("store value") z wartością laboratoryjną 

i wykona kalibrację. Nachylenie charakterystyki ukazuje się na ekranie i jest 
zapamiętywane w rejestrze (co umożliwia porównanie nachyleń z różnych okresów czasu).

•  Zapewnić nachylenie charakterystyki nowego czujnika 50...150 mg/nA (inaczej: wadliwe 
działanie czujnika). Nacisnąć ^ gdy nachylenie ok.

i Przetwornik zapyta zapamiętać wartość?
•  Używając  lub  wybrać yes dla zapamiętania wartości kalibracji, lub no dla odrzucenia.
•  Nacisnąć ^ dla potw.
•  Nacisnąć ^ kilka razy, aż ukażą się pytania dotyczące zapamiętania konfiguracji.
•  Używając  lub  wybrać yes dla zapamiętania konfiguracji, lub no dla odrzucenia.
i Kalibracja czujnika jest zakończona.

Krok 5: przełączenie się na pomiar
•  Zdeaktywować ponownie funkcję "manual hold".

Informacja! 
Jeśli w czasie procedury kalibracji zdarzy się błąd, przetwornik wyświetli stosowny komunikat. 
Możliwe przyczyny błędu:

• Nachylenie zbyt małe.
• Czujnik zbyt stary.
• Złe podłączenie elektryczne.
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5.3.5  Rejestr kalibracji

Dostęp do rejestru kalibracji

•  Jesteś na poziomie danych i widzisz historię kalibracji. Za pomocą  lub  można 
przeglądać różne zapisy.

•  W celu powrotu do trybu pomiaru, nacisnąć ^ kilka razy, aż do osiągnięcia trybu pomiaru.

5.4  Rozwiązywanie problemów

Informacja! 
W celu pokazania historii kalibracji, przetwornik posiada funkcję rejestru kalibracji. 
Przechowywanych jest historycznie do 64 zapisów kalibracji, łącznie z datą i czasem.

• Nacisnąć i przytrzymać > przez ponad 2,5 sek., puścić przycisk. Jesteś na poziomie głównego menu. 
W górnej linii wyświetlacza ukaże się "A", poniżej podświetlone jest główne menu quick setup.

• Nacisnąć  lub  aż podświetli się główne menu test.
Główne menu
A quick setup
> B test
C setup
D serwis

Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu. 

Jesteś na pierwszym poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza ukazuje się "test" i "B1", 
niżej podświetlone jest podmenu sym. wej. proces. A.

Użyć  lub  aż podświetli się podmenu rejestr.
Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Jesteś na drugim poziomie podmenu. W górnej linii wyświetlacza ukazuje się "logbooks" 
i "B1", niżej podświetlone jest podmenu rejestr status..
Użyć  lub aż podświetli się podmenu rejestr calibr..
Nacisnąć > aby wejść do wybranego menu.

Problem Możliwy powód Kroki naprawcze

Pomiar jest niedokładny. Prawdopodobnie elektrody są 
czymś pokryte.

Czujnik wymaga czyszczenia. 
Użyć automatycznego 
czyszczenia czujnika lub - jeśli 
nie pomaga - oczyścić elektrody 
miękką szmatką. Dalsze 
informacje patrz: Czyszczenie 
strona 34.

Nachylenie charakterystyki 
czujnika zbyt małe.
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6.1  Obsługa okresowa i konserwacja

6.1.1  Czyszczenie

Czujnik może być wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia (ASR, patent Dr. A. 
Kuntze). Proces elektrochemiczny powoduje odgazowanie na elektrodach pomiarowych, które 
może rozpuścić nawet twarde warstwy, jak osady wapnia lub smar. Funkcja ASR znacznie 
wydłuża okres międzyobsługowy czujnika. W ten sposób czujnik może pozostawać w medium 
nieprzerwanie - aż do końca swego okresu eksploatacji (żywotności).

Konfigurowanie automatycznego czyszczenia czujnika
•  Wybrać setup > wej. procesowe A > czyszczenie > czyszczenie co 24 h.
•  Wybrać czyszczenie co 24 godz. (raz dziennie), 12 godz., lub 8 godz. (3 razy dziennie). Aby 

wyłączyć automatyczne czyszczenie czujnika, wybrać off.
i Okres między czyszczeniami zaczyna się od czasu konfiguracji.

•  Istnieje możliwość opóźnienia startu procedury czyszczenia (setup > wej. procesowe A > 
czyszczenie > czas startu) i dostroić czas opóźnienia po każdej procedurze czyszczenia ( 
setup > wej. procesowe A > czyszczenie > okres zwłoki [s]). Podczas okresu zwłoki 
wartość czujnika trzymana jest przez przetwornik.

•  Procedurę czyszczenia moża rozpocząć ręcznie, w dowolnym czasie, wybierając setup > wej. 
procesowe A > czyszczenie > czyść.

W razie konieczności, złote elektrody mogą być czyszczone miękką szmatką. Czyszczenie 
mechaniczne należy stosować rzadko, gdyż narusza warstwę polaryzacyjną czujnika.

Rys. 6-1: Automatyczne czyszczenie czujnika ASR

1  Ceramiczna membrana
2  Złote elektrody
3  Osady usunięte przez ASR

Informacja! 
Przykład: aut. czyszcz. czujnika zostało skonfigurowane o godz. 15:00: 24 godz. jako okres 
między czyszczeniami. W rezultacie czyszczenie odbędzie się codziennie o 15:00.
Jeśli wpisano wartość w podmenu czas startu, np. "5", rozpoczęcie czyszczenia zostanie 
opóźnione o 5 godzin. Czujnik będzie więc czyszczony codziennie o godz. 20:00.
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6.1.2  Starzenie i rekalibracja

Czujnik wymaga regularnej rekalibracji z powodu efektów starzenia elektrody 
odniesienia.Informacje szczegółowe patrz: Kalibracja strona 22. Zalecamy rekalibrację czujnika 
co 3 miesiące.

Jeśli czujnik jest zbyt stary, aby zapewnić wiarygodny pomiar, przetwornika wyświetli komunikat 
błędu po procedurze kalibracji. W takim przypadku czujnik musi zostać wymieniony.

Efekty starzenia
Zmiana nachylenia z powodu starzenia elektrody odniesienia: optymalna wartość, to 100 mg/nA 
(nowy czujnik). W trakcie starzenia czujnika wartość ta zmienia się. Jeśli nachylenie przekroczy 
lub spadnie poniżej limitu, generowany jest komunikat błędu - czujnik trzeba wymienić.
Nachylenie i ograniczenia czujnika wyświetlane są po każdej procedurze kalibracji.

6.2  Dostępność części zapasowych
Producent stosuje podstawową zasadę, według której zgodne funkcjonalnie części zamienne dla 
każdego urządzenia lub istotnego elementu wyposażenia dodatkowego będą dostępne przez 
okres 3 lat od wyprodukowania ostatniej partii danego rodzaju urządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się tylko do tych części zapasowych, które podlegają 
naturalnemu zużyciu w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

6.3  Dostępność usług
Po wygaśnięciu okresu gwarancji producent oferuje szereg usług uzupełniających. 
Najistotniejsze spośród nich to: naprawa, wsparcie techniczne oraz szkolenia.

Uwaga! 
Żywotność czujnika zależy od jego zastosowania (aplikacji). Zwykle żywotność wynosi od 2 do 4 
lat.
W aplikacjach o wymaganym wysokim stopniu wiarygodności, np. woda pitna, zalecamy 
wymianę czujnika raz w roku.

Informacja! 
Warto zanotować nachylenie charakterystyki czujnika po każdej kalibracji. W ten sposób można 
kontrolować zmiany nachylenia w czasie.

Informacja! 
W celu uzyskania informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem.
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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6.4  Zwrot urządzenia do producenta

6.4.1  Ogólne informacje

Niniejsze urządzenie zostało starannie wyprodukowane i sprawdzone. Zainstalowane 
i obsługiwane zgodnie z niniejszą dokumentacją, nie powinno sprawiać żadnych problemów.

Uwaga! 
Jeśli jednak zajdzie konieczność odesłania urządzenia do przeglądu lub naprawy, należy 
zastosować się do następujących punktów:
• Z powodu uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 

i zdrowia personelu, producent może obsługiwać, testować lub naprawiać zwrócone 
urządzenia, tylko jeśli pozostawały one w kontakcie z produktem bezpiecznym dla personelu 
i środowiska.

• Powyższe oznacza, że producent może przyjąć urządzenie, tylko jeśli dołączono do niego 
świadectwo (patrz: następny rozdział) potwierdzające, że urządzenie jest bezpieczne dla 
obsługi.

Uwaga! 
Jeśli urządzenie stykało się z produktami toksycznymi, żrącymi, palnymi lub niebezpiecznymi 
w odniesieniu do wody, należy:
• zapewnić - jeśli konieczne przez płukanie i neutralizację - że wszystkie przestrzenie wolne są 

od niebezpiecznych substancji,
• dołączyć certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo urządzenia, z podaniem substancji, 

z jakimi się stykało.
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6.4.2  Formularz (do skopiowania) i odesłania wraz z urządzeniem

6.5  Usuwanie

Firma: Adres:

Wydział: Nazwisko:

Tel.: Fax:

Nr zamówienia lub nr seryjny producenta:

Urządzenie stykało się z następującą substancją:

Ta substancja jest: niebezpieczna dla wody

toksyczna

żrąca

łatwopalna

Zapewniamy, że wszystkie przestrzenie urządzenia są 
wolne od w/w substancji.

Wszystkie przestrzenie zostały przepłukane 
i zneutralizowane.

Niniejszym zapewniamy, że przesyłane urządzenie jest bezpieczne dla personelu i środowiska ze strony 
resztek substancji, jakie mogą w nim wystąpić.

Data: Podpis:

Pieczęć:

Uwaga! 
Procedurę likwidacji należy przeprowadzić wg obowiązujących w danym kraju przepisów.
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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7.1  Zasada pomiaru

Czujnik posiada trzy elektrody: pomiarową (złota), pomocniczą (tzw. przeciwelektroda) (złota) 
i elektrodę odniesienia (Ag/AgCl). Między elektrodą pomiarową a pomocniczą tworzony jest 
dokładny potencjał. Elektroda pomiarowa zaczyna się polaryzować, tj. ujemny ładunek zbiera się 
w jej pobliżu. Po spolaryzowaniu wartość prądu spada do 0 mA, i ma to miejsce tak długo, 
dopóki nie zostanie naruszona warstwa polaryzacji.

Molekuły wolnego chloru uderzające w powierzchnię elektrody pomiarowej, odbierają określoną 
ilość ładunku, zmieniając potencjał pomiarowy. Przetwornik nieustannie mierzy potencjał między 
elektrodą pomiarową a pomocniczą i natychmiast dostraja potencjał, gdy ten zaczyna się 
zmieniać. Prąd wymagany do utrzymania stałego potencjału jest bezpośrednio skorelowany ze 
stężeniem wolnego chloru w mierzonym medium.

Pomiar wolnego chloru 

Rys. 7-1: Pomiar wolnego chloru

1  Elektroda odniesienia
2  Pomiar napięcia
3  Prąd wymagany do utrzymania stałego potencjału
4  Elektroda pomocnicza
5  Elektroda pomiarowa
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl



 Dane techniczne 7OPTISYS CL 1100
Wolny chlor (chlor rozpuszczony w wodzie) zmienia jej skład chemiczny zależnie od wartości pH 
wody. Od wartości pH zależy skuteczność dezynfekcji: ze wzrostem pH skuteczność dezynfekcji 
maleje.

• poniżej pH3: chlor gazowy Cl2
• między pH3 i pH8: kwas podchlorawy HOCl
• powyżej pH8: podchloryn ClO

Aby uzyskać wiarygodny pomiar wolnego chloru, należy albo kontrolować, albo kompensować 
wartość pH mierzonego medium. Ponieważ pH zależy od temperatury, należy także mierzyć 
temperaturę. Dalsze informacje dotyczące instalacji czujnika pH z pomiarem temperatury - patrz: 
podręcznik czujnika pH.

Rys. 7-2: Skład wolnego chloru zależny od wartości pH
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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Pomiar dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru (ClO2) jest niestabilnym, niemagazynowalnym, toksycznym gazem 
o charakterystycznym zapachu. Molekuła składa się z atomu chloru i dwóch atomów tlenu, wg 
wzoru ClO2. Jest bardzo reaktywny. Dla uniknięcia ryzyka samoistnego wybuchu gazowego 
dwutlenku chloru lub stężonego roztworu, jest ogólnie rozprowadzany jako roztwór o niskim 
stężeniu. ClO2 jest rozpuszczalny w wodzie jednak szybko odparowuje. Zwykle sporządzany jest 
na miejscu, np. z kwasu solnego i chlorynu sodowego. Procedura dostarcza roztworu z ok. 2 g/l 
ClO2, który może być bezpiecznie stosowany i przechowywany przez kilka dni.

Efekt dezynfekcji ClO2 pochodzi z transferu tlenu zamiast chloru, zatem nie tworzą się pochodne 
chloru. ClO2 stosowany jest jako śodek dezynfekujący przeciw błonie biologicznej, bakteriom, 
zarodnikom i wirusom. Zakłada się, że niesparowany elektron molekuły przechodzi do DNA 
mikrookrganizmu, powodując pęknięcie i martwicę komórki. ClO2 działa długoterminowo - 
w okresie kilku dni. W przeciwieństwie do chloru, skuteczność dezynfekcji ClO2 nie zależy od 
wartości pH i nie odnotowano wpływu na pomiar zmian wartości pH w zakresie pH 6 do pH 9.

ClO2 mierzony jest potencjostatycznie elektrodami: pomiarową i pomocniczą z czystego złota 
i referencyjną Ag/AgCl. Pomiar pokazuje duży poziom selektywności dla ClO2. Elektroda 
pomiarowa posiada dokładny potencjał, prowadzący do gromadzenia się ujemnych ładunków na 
powierzchni metalu. Molekuły ClO2 uderzające w powierzchnię elektrody pomiarowej, odbierają 
określoną ilość ładunku. Przetwornik mierzy potencjał między elektrodą pomiarową 
a pomocniczą i uzupełnia ładunek na powierzchni elektrody. Prąd wymagany do utrzymania 
stałego potencjału jest bezpośrednią miarą stężenia dwutlenku chloru w mierzonym medium.

Pomiar dwutlenku chloru 

Rys. 7-3:  Pomiar dwutlenku chloru

1  Elektroda odniesienia
2  Pomiar napięcia
3  Prąd wymagany do utrzymania stałego potencjału
4  Elektroda pomocnicza
5  Elektroda pomiarowa
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Pomiar ozonu

Ozon (O3) jest niestabilną molekułą trzech atomów tlenu i silnym środkiem dezynfekującym. 
W temperaturze pokojowej jest gazem. Z powodu niestabilności nie może być przechowywany 
w ciśnieniowych zbiornikach - jest przygotowywany na miejscu.

O3 jest ekologicznym środkiem do dezynfekcji. Jednak jego duża skuteczność w dezynfekcji 
może być wykorzystana w stosownych reaktorach w przeciągu maksymalnie 3 minut. Efekt 
długoterminowy dla O3 to tylko kilka minut.

O3 mierzony jest potencjostatycznie elektrodami: pomiarową i pomocniczą z czystego złota 
i referencyjną Ag/AgCl. Pomiar pokazuje duży poziom selektywności względem ozonu. 
Elektroda pomiarowa posiada dokładny potencjał, prowadzący do gromadzenia się ujemnych 
ładunków na powierzchni metalu. Molekuły O3 uderzające w powierzchnię elektrody pomiarowej, 
odbierają określoną ilość ładunku. Przetwornik mierzy potencjał między elektrodą pomiarową 
a pomocniczą i uzupełnia ładunek na powierzchni elektrody. Prąd wymagany do utrzymania 
stałego potencjału jest bezpośrednią miarą stężenia O3. Konstrukcja czujnika z trzema 
zabudowanymi elektrodami umożliwia zastosowanie opatentowanego systemu czyszczenia 
elektrody ASR (patent Dr. A. Kuntze), co znacznie zmniejsza wymagania dotyczące obsługi.

Pomiar ozonu 

Rys. 7-4: Pomiar ozonu

1  Elektroda odniesienia
2  Pomiar napięcia
3  Prąd wymagany do utrzymania stałego potencjału
4  Elektroda pomocnicza
5  Elektroda pomiarowa
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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7.2  Dane techniczne

Dane techniczne systemu

OPTISYS CL 1100

Warunki instalacyjne
Instalacja Instalacja naścienna z poborem próbki

Kategoria 
ochronna dla 
obudowy

IP65, NEMA 4

Przyłącze do 
poboru próbek

Przyłącze rurowe DN6/8

Otwór 10 mm / 0,39" 

Dokładność pomiaru
Warunki 
odniesienia

Medium: woda

Temperatura: 20°C / 68°F

Ciśnienie: 1 bar / 14,5 psi (absolutne)

Maksymalny błąd 
pomiaru

≤ 2% pełnej skali

Temperatura: 1,0% pełnej skali

Powtarzalność 0,2% pełnej skali

Rozdzielczość 0,1/0,01 mg/l

Stabilność 
długookresowa

24 godz.: test ze zdefiniowaną dokładnością

Dryft 
temperaturowy

Test ze zdefiniowaną dokładnością

Zmienna długość 
kabla

Test ze zdefiniowaną dokładnością

Warunki robocze
Temperatura 
otoczenia

-15...+55°C / +5...+131°F

Temperatura 
procesowa

0…+50°C / +32…+122°F

Max. ciśnienie 
robocze

4 bar / 58 psi

Min. przepływ > 30 l/h / 7,93 gal/h

Min. przewodność > 150 μS/cm
05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl



 Dane techniczne 7OPTISYS CL 1100
Dane techniczne czujnika

Dalsze informacje dot. danych technicznych - patrz: podręcznik OPTISENS CL 1100.

OPTISENS CL 1100  Cl2  ClO2  O3

System pomiarowy
Zasada pomiaru Potencjostatyczna z dwoma złotymi elektrodami

Zakres zastosowań Ciągły pomiar wolnego 
chloru w aplikacjach 
wodnych.

Ciągły pomiar dwutlenku 
chloru w aplikacjach 
wodnych.

Ciągły pomiar ozonu 
w aplikacjach wodnych.

Zakres pomiarowy Cl2: 0,03…5 mg/l ClO2: 0,05…5 mg/l O3: 0,05…5 mg/l

Konstrukcja
Konstrukcja Czujnik szklany

Średnica rurki 12 mm / 0,47"

Długość 120 mm / 4,72"

Przyłącze procesowe PG 13.5

Nasadka czujnika M12

Materiały
Rurka czujnika Szkło

Elektrody pomiarowe Złoto

Elektroda odniesienia Ag/AgCl/żel Tepox

Membrana Ceramika

Uszczelnienie EPDM

Podłączenie elektryczne
Złącze M12
www.krohne.com05/2013 - 4002815901 - MA OPTISYS CL 1100 R02 pl
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7.3  Wymiary i wagi systemu

Waga: 5,15 kg / 11,35 lb

7.4  Wymiary czujnika

Wymiary

[mm] [cale]

a 700 27,56

b 400 15,75

c 105,2 4,14

Rys. 7-5: Wymiary OPTISENS CL 1100

Wymiary

[mm] [cale]

a 31 1,2

b 120 4,7

c 10 0,4

d ∅12 ∅0,5
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Przegląd produktów KROHNE

• Przepływomierze elektromagnetyczne

• Przepływomierze rotametryczne

• Przepływomierze ultradźwiękowe

• Przepływomierze masowe

• Przepływomierze wirowe (Vortex)

• Kontrolery przepływu

• Mierniki poziomu

• Mierniki temperatury

• Mierniki ciśnienia

• Analizatory

• Systemy pomiarowe dla branży oleju i gazu

• Systemy pomiarowe dla tankowców

Biuro główne - KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Niemcy)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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Bieżąca lista przedstawicielstw KROHNE podana jest na:
www.krohne.com
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