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A. Oświadczenie zgodności 

Należy zapoznać się dokładnie z poniższą instrukcją przed zainstalowaniem, przekazaniem i 

użytkowaniem niniejszego produktu.  

20 
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1. Specyfikacje techniczne 

Wymiary 260 x 180 x 80 

Napięcie zasilania 230 V 

Zużycie prądu 30  W 

Waga: 1 kg (sama skrzynka) 

Współczynnik ochrony IP-54 

Regulacja pH 

Zakres pomiaru 

Kalibracja 

Pomiar za pomocą elektrody kombinowanej - +/0.1 

4,5 do 9,5 

pH 7 oraz 9 

Proporcjonalna dawka 

Dozowanie utleniacza 
Dozowanie dostosowane do temperatury wody 

(tryb AUTO) 

Pompa dozująca 

Natężenie przepływu 

Perystaltyczne  

1,5  l/h 

Wymiary ZeliaPod 
185mm (długość) 

Łączenie 0 50mm 

2. Zawartość opakowania 

1 skrzynka Equalizo DUO 

1 detektor przepływu 

1 czujnik pH (czarno-niebieski) + uchwyt na 

czujnik 

1 komora pomiarowa ZeliaPod + złączki 

2 roztwory do kalibracji  (pH7, pH9 ) 

2 zestawy do wtryskiwań (wtryskiwacz, sitko, 

rurka)  

Podpora siodłowa 1 050 1/2" 

1 czujnik temperatury 

1 Instrukcja techniczna (ten dokument)  
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3. Opis 

• automatyczne pH 

• dozowanie utleniacza dostosowane do temperatury wody 

• pomiar  temperatury 

• przyjazny dla użytkownika interfejs: 1 wyświetlacz LCD + przyciski do nawigacji 

• pompy dozujące dołączone do skrzynki 

• akcesoria łatwe do podłączenia do złączy 

• łatwy montaż z komorą pomiarową ZeliaPod 

3.1. Automatyczne uzdatnianie 

Equalizo DUO codziennie wtryskuje do wody w basenie wymaganą ilość środka dezynfekującego, 

zgodnie z wybranym trybem dozowania. Ilość produktu potrzebnego do uzdatniania wody w basenie 

wzrasta wraz z temperaturą wody oraz jej pH. W związku z tym, niezbędne jest uwzględnienie 

wszystkich parametrów. 

Wszystkie środki dezynfekujące stosowane w basenach używane są w celu oksydacji drobnoustrojów. 

Oksydacja ta polega na wychwytywaniu elektronów cząsteczek organicznych i zapobieganiu 

rozmnażania się bakterii. Ta reakcja chemiczna określana jest mianem reakcji redoks, a podatność wody 

na dezynfekcję można określić poprzez pomiar potencjału redoks (ORP lub  rH). 

Woda w basenie musi być nie tylko czysta i zdrowa, musi ona również być w stanie niszczyć bakterie i 

drobnoustroje dostające się do niej z środowiska zewnętrznego. Dlatego też, nie wystarczy wyłącznie 

zdezynfekowanie wody, musi ona również zachować właściwości dezynfekujące. W związku z tym, 

konieczne jest stosowanie środków "trwałych". 

3.1.1. Środki dezynfekujące w formie płynnej 

Chlor 

Chlor jest niewątpliwie środkiem dezynfekującym najczęściej stosowanym w basenach i jedynym 

środkiem we Francji dopuszczonym do stosowania w basenach publicznych. 

W formie płynnej to zazwyczaj podchloryn sodu (wybielacz). Mimo, że podchloryn sodu jest wysoce 

skuteczny, jego wadą jest to, że podnosi on poziom pH wody. Uzdatnianie wody chlorem nie jest 

zalecane jeśli stosowana jest sterylizacja UV. 

Aktywny tlen  

Znany również jako nadtlenek wodoru, jest silnie działającym środkiem dezynfekującym. Nie ma 
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zapachu i nie podrażnia, jednakże aktywny tlen ma krótki czas działania, co ogranicza jego zastosowanie 

do małych basenów. 

Stosowany wraz uzdatnianiem UV, aktywny tlen jest ekologicznym i skutecznym rozwiązaniem w 

zakresie uzdatniania wody w basenach. 

PHMB 

Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) jest środkiem dezynfekującym nie zawierającym chloru, 

który jest szczególnie stabilny i odporny na zmiany poziomu pH oraz zmiany temperatury. W formie 

płynnej umożliwia skuteczne i zautomatyzowane uzdatnianie wody.  
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3.2. Regulacja poziomu pH 

PH, lub inaczej wykładnik jonów wodorowych, to niezwykle ważny parametr przy uzdatnianiu wody. 

Ma on ogromnie duży wpływ na skuteczność działania środków dezynfekujących. pH, lub inaczej 

wykładnik jonów wodorowych to pomiar kwasowości i zasadowości wody. Wartość skali pH waha się 

pomiędzy 0 a 14. Poziom pH roztworu na poziome 7 określany jest jako neutralny. Poziom pH roztworu 

na poziome poniżej 7 to kwaśne pH, a powyżej tego poziomu to pH zasadowe. 

Dla komfortu osób korzystających z basenu, dla skuteczności procesu uzdatniania wody oraz dla 

zachowania niezawodności instalacji, poziom pH wody w basenie musi być utrzymywany na poziomie 

około 7. Poziom pH pomiędzy 6,8 and 7,8 uznaje się przeważnie się za prawidłowy. Woda, której pH jest 

zbyt kwaśne (pH <6,8) podrażnia błony śluzowe, prowadzi do korozji metalowych części, może również 

uszkadzać tworzywa sztuczne (listwy). Woda, której pH jest zbyt zasadowe (pH>7,8) może mieć 

również mieć działanie drażniące (żrące) oraz znacząco zmniejszać skuteczność działania chloru. 

Użytkownik może skonfigurować urządzenie Equalizo DUO w trybie pH- lub pH+. W trybie pH-, 

urządzenie Equalizo DUO uwalnia do basenu ujemne PH, a w trybie pH+, PH dodatnie. W celu jak 

najbardziej łagodnej regulacji, odbywa się to w sposób proporcjonalny: Tempo dozowania jest 

proporcjonalne do różnicy pomiędzy ustawionym poziomem pH. Przepływ wtrysku może wahać się od 0 

l/ na godzinę do 1,5 l/na godzinę. 

W celu uniknięcia możliwych błędów pomiarowych, zaleca się sprawdzenie raz w miesiącu kalibracji 

czujnika. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w części instrukcji 

poświęconej KALIBRACJI. 

Środki dezynfekujące oraz środki regulujące poziom pH stosowane w basenach 

mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko. 

Z tego typu środkami chemicznymi należy postępować ostrożnie i muszą one być 

przechowywane w dostosowanym do tego miejscu.  
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4. Montaż 

4.1. Połączenie hydrauliczne 

Aby ułatwić montaż Equalizo DUO, urządzenie wyposażone jest w komorę pomiarową ZeliaPod. 

Komora ta ogranicza konieczność "wiercenia" dziur w rurach oraz łączy wszystkie akcesoria razem. 

Poza ZeliaPod wystarczy wyłącznie zamontować czujnik temperatury na obejmie siodłowej. 

4.1.1. Instalacja hydrauliczna urządzenia ZeliaPod 

Urządzenie ZeliaPod instaluje się na rurach o średnicy 50mm, przy użyciu dołączonych złączek. 

Montowane jest wzdłuż (zgodnie z biegiem) strumienia jednostki filtrującej (za filtrem). Musi być ono 

umieszczone poziomo na rurach, zawsze wypełnionych wodą z basenu, tak aby czujniki były w całości 

zanurzone w wodzie. 

Zalecane jest korzystanie z obejścia (konieczne w przypadku przekroczenia 15m3/h), tak aby przepływ 

mógł być kontrolowany, i aby można było urządzenie usunąć bez przerywania procesu filtrowania. 

W trakcie montażu i użytkowania należy upewnić się czy urządzenie Zelia Pod 

znajduje się we właściwej pozycji w stosunku do poziomu wody, oraz że zawsze 

znajduje się w nim woda oraz że nie ma w nim powietrza. W przeciwnym razie, 

jeśli w komorze pomiarowej znajduje się powietrze, odczyty z czujnika mogą 

być nieprawidłowe. 

W trakcie montażu należy umieścić czujniki, delikatnie wciskając je w 

wyznaczone do tego celu miejsca, unieść 3-4 mm oraz zacisnąć nakrętkę 

uchwytu czujnika.   
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4.1.2. Pozycja akcesoriów 

Należy zapoznać się ze zdjęciem poniżej, aby zobaczyć gdzie mają zostać umieszczone poszczególne 

elementy. Zaleca się owinięcie gwintów Teflonem przed przykręcaniem elementów. 

  

 
A. Pool Terre 

B. Umiejscowienie czujnika 1 

C. Umiejscowienie czujnika 2 

D. Detektor przepływu 

E. Umiejscowienie wtryskiwacza 1 

F. Umiejscowienie wtryskiwacza 2  

Należy wykorzystać dołączoną rolkę Teflonu w trakcie montażu uchwytu czujnika (B) oraz 

wtryskiwaczy (E i F).  
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4.1.3. Schemat montażu 

W komorze pomiarowej ZeliaPod (H) może być zamontowany czujnik PH (B), dwa wtryskiwacze (ze 

środkiem dezynfekującym oraz środkiem regulującym poziom pH D i E), oraz detektor przepływu (F). 

Czujnik temperatury (G) umieszony jest przed komorą pomiarową. Następnie, elementy podłączone 

zostają do skrzynki kontrolera (A). 
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4.2. Podłączenie czujnika pH 

Czujnik pH podłączony jest do bazy ze złączem BNC umiejscowionej pod skrzynką kontrolera Equalizo 

DUO. Do połączenia przełącznika przepływu oraz czujnika temperatury zastosowane są dwa złącza. 

  

A. Przycisk włącz/wyłącz (On/Off) 

B. Czujnik pH (niebieski lub czarny) 

C. Przełącznik przepływu (na złączu)  

D. Czujnik temperatury (na złączu) 

E. Kontakt dla pokrywy basenu (patrz poniżej) 

F. Pompa dozująca ORP 

G. Pompa dozująca pH 
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4.3. Podłączenie do prądu 

Podłączanie urządzenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Doradzamy 

skorzystanie z usług profesjonalisty. Zamontowanie urządzenie w nieodpowiednich 

miejscach stwarza zagrożenie i może nieodwracalnie uszkodzić produkt oraz 

urządzenia do niego podłączone. 

Ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z rozporządzeniem NF C15-100, 

jednostka sterująca urządzenia Equalizo DUO musi być zamontowana 

• albo w odległości 3,5 m od brzegu basenu. Odległość ta 

uwzględnia odległość wokół przeszkód. Jeśli panel sterujący urządzenia  

Equalizo DUO został zamontowany za ścianą, oznacza to zatem odległość, 

którą trzeba przejść dookoła ściany aby dostać się do panelu. 

• albo w przestrzeni pod ziemią znajdującej się bezpośrednio obok basenu. W 

takim przypadku, do miejsca tego musi być dostęp przez właz, do otwarcia 

którego potrzebne jest specjalne narzędzie. 

Skrzynka Equalizo DUO 

• musi być zamontowana bezpośrednio na zewnątrz budynku, musi być osłonięta przed deszczem, poza 

zasięgiem spryskiwaczy czyszczących oraz nawadniających oraz promieniowania UV (słonecznego). 

• jest ona odporna na wodę, ale nie może być montowana na terenach, które mogą być zalewane. 

• musi być stabilnie przymocowana do ściany na wysokości, za pomocą dołączonych kotew i śrub. 

Skrzynka dostarczana jest wraz z kablem zasilającym, który może być podłączany do sieci elektrycznych 

w pomieszczeniach technicznych za pomocą standardowego gniazdka i standardowej wtyczki (230V / 50 

Hz). Gniazdko to musi być zabezpieczone za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (30mA) 

zgodnie z normą NF C15-100.  
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5. Obsługa 

Equalizo DUO wyposażony jest w rozwijane menu, które pozwala na podgląd statusów różnych 

zmiennych i parametrów urządzenia. 

5.1. Interfejs sterowania  

Interfejs wyposażony jest w wielofunkcyjny ciekłokrystaliczny wyświetlacz z polem na 16 znaków, oraz 4 

przyciski; 

  

 

Element Opis 

Przycisk
 

"UP / PLUS" 

Służy do zwiększania wartości, lub przewijania w górę listy ustawień 

programów. 

Przycisk
 

"DOWN / MINUS" 

Służy do zmniejszania wartości, lub przewijania w dół listy ustawień 

programów. 

Przycisk
 

"VALIDATION / OK" 

Służy do zatwierdzania wyboru programu. 
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Przycisk 
"RETURN / CANCEL" 

Służy do powrotu, anulowania bieżących ustawień bez zatwierdzania ich 
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5.2. Zastosowanie 

System włącza się za pomocą podświetlanego przycisku znajdującego się na przodzie. Na ekranie 

pojawia się następujący komunikat strony głównej:    
Na koniec, aby wrócić bez zatwierdzania zmiennych, należy 

wcisnąć  

Po kilku sekundach, status systemu zostanie wyświetlony na ekranie  

Aby poruszać się między różnymi menu, należy wybrać przycisk  

do momentu aż zacznie migać. W chwili gdy zmienne zaczynają migać, 

Aby zatwierdzić wartość zmiennej, należy wcisnąć  

lub  

. 

Aby wejść w menu, należy 

wybrać przycisk  

Aby uaktualnić zmienną, należy 

przytrzymać przycisk  

należy ustawić wartość 

za pomocą przycisków  
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5.2.1. Komunikaty 

Komunikat Opis Rozwiązanie 

— 
Została podana maksymalna dawka 

środka regulującego poziom pH.  
Oczekiwanie na kolejną dobę. 

MM—M
OM 

Błąd pomiaru temperatury wody 
Należy sprawdzić podłączenie czujnika 

temperatury. 

 

Błąd pomiaru poziomu pH. 
Należy sprawdzić czujnik, jego podłączenie 

oraz ponownie skalibrować.  

— Wskazuje, że pojemnik jest pusty. 

Należy sprawdzić poziom oraz 

wymienić/napełnić pusty zbiornik. 

Aby zresetować zawartość zbiornika, należy 

przejść do właściwego menu i zapisać nową 

pojemność zbiornika. Jeśli zawartość 

zbiornika się nie zmieniła, należy 

zatwierdzić wartość bez jej zmieniania.  

 

Pompa filtrująca przestaje pracować. 

Regulacja w trybie wstrzymania.  

Należy uruchomić pompę filtrującą w celu 

umożliwienia urządzeniu wtrysk utleniacza 

lub preparatu regulującego pH zgodnie z 

ustawioną wartością. 

 

Wymagana ilość utleniacza nie 

mogła być podana.  
Należy sprawdzić i wydłużyć czas 
filtrowania. 

  -------  
Wskazuje to, że odnotowana 

temperatura jest niższa niż 

minimalna dozwolona temperatura. 

Zakłócony jest proces uzdatniania 

wody.  

 

— 

Wskazuje na to, że pokrywa basenu 

jest zamknięta i w związku z tym 

ilość dawkowanego utleniacza 

została zmniejszona. 
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5.2.2. Statusy systemu  

Wyświetlacz Funkcja 

 

Na tym ekranie wyświetlany jest wynik pomiaru poziomu pH, a następnie 

wyświetlona jest strzałka, która wskazuje na to, że pompa filtrująca jest w 

trybie pracy. Pojawia się symbol gwiazdki w momencie gdy wyjście UV jest 

aktywowane. Wyświetlana jest również temperatura wody. 

P976B->^5°H 
 

 

Ekran ten wskazuje na tryb pH  (OFF / pH- / pH + / ON), a następnie 

wyświetlany jest wynik pomiaru poziomu pH, po którym podana jest 

ustawiona wartość.  PMM7UK72HI2I 
 

Pojawia się symbol strzałki wówczas gdy pompa filtrująca jest w trybie 

pracy. Następnie, wyświetlana jest ilość preparatu regulującego pH 

aplikowanego w ciągu doby. 

 

Ten ekran wskazuje na tryb utleniacza (OFF / AUTO / ON) 

im^
M 

oraz wskazuje na to, że pompa filtrująca jest w trybie pracy. 

Wyświetlana jest ilość utleniacza zaaplikowanego w ciągu ostatniej doby a 

następnie wyświetla się docelowa ilość. 
   

5.2.3. Menu  

 

Ekran Funkcja 

SEMiaiGM To menu umożliwia dostęp do ustawień ogólnych urządzenia 
  

 Służy do wyboru trybu regulacji, ustawienia poziomu PH, 

kalibracji czujnika, pojemności zbiornika oraz maksymalnej 

dziennej ilości. 

P0IM3NU 
 

 Umożliwia dostęp do instrukcji na temat dozowania utleniacza, 

trybu dozowania, pojemności zbiornika, oraz maksymalnej 

dobowej ilości, która ma zostać zaaplikowana. 
IXIDISERUMM 
 

Dzięki tym przyciskom możliwe jest przechodzenie pomiędzy ekranami w celu uzyskania dostępu do następujących menu: 
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5.2.4. MENU USTAWIEŃ 

To menu umożliwia dostęp do ustawień ogólnych urządzenia. 

Funkcja 

Służy do wyboru języka urządzenia (francuski, niemiecki, 

hiszpański. angielski, holenderski, włoski, czeski). 

Służy do ustawienia minimalnej temperatury działania dla 

urządzenia Equal- izo DUO. 

Poniżej tej temperatury, pompa zostaje zablokowana.  

Służy do resetowania urządzenia. Należy następnie ponownie 

skonfigurować urządzenia Equalizo DUO (typ regulacji, 

kalibracja, itd.)

Ekran 
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5.2.5. Menu regulacji pH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekran Funkcja 

Do wyboru trybu regulacji pH  (OFF / ON / pH- / pH +). 

Maksymalna dobowa ilość preparatu regulującego poziom pH, 

który ma być zaaplikowany może być ograniczona poprzez 

wpisanie w tym miejscu wartości innej niż 0. 

Wpisanie "0" dla tej wartości deaktywuje 

maksymalną dzienną ilość. W takim 

przypadku, nie będzie ustalonego limitu 

uwalnianej ilości preparatu.  

Służy do wskazywania całkowitej zawartości zbiornika na 

preparat regulujący. Wartość ta jest kontrolowana w celu 

określenia kiedy zbiornik jest pusty i uniknięcia niepotrzebnej 

pracy pompy.  

Wpisanie "0" dla tej wartości deaktywuje 

maksymalną dzienną ilość. 

OFF: zapobiega wtryskowi produktu. Ten tryb może być 

wykorzystywany np. w okresie zimowym. 

ON: aby wtryskiwać preparat regulujący na stałe, bez 

regulacji. Ten tryb może być wykorzystywany do 

przygotowania pompy. UWAGA, nie należy zostawiać 

urządzenia w trybie ON! Spowodowałoby to całkowite 

opróżnienie zbiornika! 

pH-: wtrysk produktu o pH minus co obniża pH basenu. 

Pompa zacznie pracować gdy pH wody będzie powyżej 

ustalonego poziomu pH. 

pH+: wtrysk produktu o pH plus, co podwyższa pH basenu. 

Pompa zacznie pracować gdy pH wody będzie poniżej 

ustalonego poziomu pH. 

Służy do ustawienia wyjściowego poziomu pH. Jeśli jest to tryb 

regulacji pH-, urządzenie Equalizo DUO będzie dozować kwas 

korygujący jeśli wartość pomiaru będzie powyżej ustalonego 

poziomu; w przypadku trybu regulacji pH+, będzie na odwrót. 

Służy do kalibracji czujnika poziomu pH. 

Patrz następna strona. 
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Służy do kalibracji czujnika pH. 

Ta czynność musi być wykonana pierwszy raz po tym jak urządzenie przekazane jest do użytku oraz mniej 

więcej raz w miesiącu, tak jak to zostało wskazane w sekcji dotyczącej Konserwacji. Kalibracja musi być 

przeprowadzona przy użyciu dwóch roztworów buforowych dołączonych do urządzenia Equalizo DUO : 

roztworów PH7 oraz PH9. 

Aby przeprowadzić kalibrację, 

1. 

2. Urządzenie Equalizo DUO wyświetla Etal. pH7 :x.x. ? 

3. Należy zmoczyć i osuszyć czujnik przed zanurzeniem go w roztworze pH 7.0, a następnie odczekać 

przynajmniej 2 minuty aby odczyt się ustabilizował. 

4. 

5. Urządzenie Equalizo DUO wyświetla Etal. pH9 :x.x. ? 

6. Należy zmoczyć i osuszyć czujnik przed zanurzeniem go w roztworze pH 9.0, a następnie odczekać 

przynajmniej 2 minuty aby odczyt się ustabilizował. 
 

 

Jeśli wartość jest prawidłowa, procedura kalibracji jest zakończona i na ekranie urządzenia Equalizo DUO 

pojawia się napis "Calibration OK". W przeciwnym wypadku miga komunikat "Calibration Err."(Błąd 
kalibracji). 

Wciśnij przycisk 

Należy powtórzyć pomiar po sprawdzeniu czy czujnik jest sprawny oraz czy roztwór oraz preparat regulujący 

są w porządku.  

 

7. 

8. 

Wciśnij 

przycisk 

Wciśnij 

przycisk 

Wciśnij 

przycisk 
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5.2.6. MENU UTLENIACZA 

Ekran Funkcja 

 Do wyboru trybu regulacji  (REG / ON / OFF). 

• OFF: zapobiega wtryskowi produktu. Ten tryb może być wykorzystywany 

np. w okresie zimowym. 

DOSiBBOXBI
AMB 

• ON: aby uwolnić ustawioną ilość preparatu regulującego bez uwzględniania 

temperatury wody. 

• AUTO: dzienna dawka preparatu dostosowywana jest do temperatury wody 

oraz do pozycji automatycznej pokrywy basenu. 

 

 

Ten ekran umożliwia ustawienie dziennej dawki utleniacza jaka będzie 

uwalniania.  

ILOSĆ/24h=2!
0L 

W trybie AUTO ta ilość odpowiada ustalonemu poziomowi przy 

temperaturze wody wynoszącej 20°C. Ilość preparatu uwalnianego do wody 

jest dostosowana do jej temperatury (patrz tabela na następnej stronie) 

 

 

Ten ekran służy do wpisywania pojemności zbiornika z utleniaczem. Ta 

wartość jest kontrolowana w celu wskazania kiedy zbiornik jest pusty tak aby 

pompa nie pracowała bez potrzeby. 

TOfflk^=|H0^ 
 

 

jHL Wpisanie "0" deaktywuje kontrolę poziomu napełnienia 

zbiornika. 

 

 
n/L-tz-lz-k A 1 ITfl -C  C 

Tryb AUTO 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 

0,1L 
 

0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

0,5,1L 
 

0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 

1,0,1L 
 

0,1 0,5 1,0 1,8 2,5 3,3 

2,5,1L 
 

0,3 1,3 2,5 4,4 6,3 8,1  

Kiedy pokrywa basenu jest zamknięta (w przypadku gdy do pokrywy wykorzystywany jest kontakt) 

urządzenie będzie dzielić przeliczoną ilość na 4 w trybie AUTO. Na przykład przy 25°C, gdy ilość 

ustawiona jest na 2,5 l, ilość dozowania będzie wynosić 1,1 l (4,4 wstępnie obliczone/ 4). 

6. Konserwacja czujnika 

Kiedy czujnik poziomu pH lub ORP jest zanurzony w wodzie, wokół szklanej cewki oraz na jej 

zakończeniu tworzy powłoka, która z czasem staje się coraz grubsza. Ta niewidzialna powłoka 
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powoduje, że czas reakcji czujnika się wydłuża, pogorszeniu ulega nachylenie oraz następuje odchylenie 

od punktu 0. W łatwy sposób można wyrównać zmiany ponownie do punktu 0 poprzez regularnie 

przeprowadzaną kalibrację. Wysoka temperatura jest również głównym powodem szybszego zużycia 

czujnika. 

Zabezpieczenie czujnika: 

Nigdy nie należy umieszczać czujnika w wodzie destylowanej. Czujniki, które były przechowywane w 

stanie mokrym mogą być zastosowane od razu. Czujniki, które były przechowywane w stanie suchym 

wymagają kilkugodzinnego "moczenia", ale mniej się niszczą. 

W związku z tym, zalecamy: 

•długoterminowe przechowywanie czujników w suchych warunkach 

• krótkotrwałe przechowywanie w roztworze KCl 3M, a jeśli to niemożliwe, w wodzie z kranu 

Regeneracja czujnika:  

Okres działania czujnika może być wydłużony poprzez regularną regenerację. Aby zregenerować 

czujnik, należy zostawić go by moczył się w rozcieńczonym kwasie solnym  (HCl 0,1M). Aby uzyskać 

taki roztwór, należy dodać kilka (8 do 10) kropli kwasu solnego (37% HCl) do pół szklanki wody 

kranowej (5cl). 

Kiedy możliwa jest regeneracja? 

• kiedy nachylenie jest zbyt małe (często w wyniku zanieczyszczonego lub zablokowanego przelotu) 

• kiedy czas reakcji jest zbyt długi 

• kiedy przesunięciu ulega punkt 0. Może być wiele przyczyn powodujących przesunięcie punktu 0: 

- elektrolit mógł zostać zanieczyszczony płynem dostającym się do czujnika 

- zanieczyszczony przelot 

- czujnik wykorzystany przy montażu z przeciekami spowodowanymi nieprawidłową elektrodą 

uziemiającą ( w takim przypadku regeneracja nie ma sensu) 

Kalibracja: 

Każdy czujnik charakteryzuje się swoim odchyleniem oraz nachyleniem. Te dwa punkty pomiaru muszą 

zostać określone za pomocą kalibracji oraz przesłane do podłączonego urządzenia. Jako, że te cechy 

mają tendencje do zmieniania się wraz z użytkowaniem, kalibracja musi być przeprowadzana regularnie. 

Kalibracja musi być przeprowadzona w następujących przypadkach: 

• w trakcie montażu 

• po wymianie czujnika 

• po każdym czyszczeniu przy użyciu roztworu myjącego 

• po długotrwałym przechowywaniu 

• gdy uzyskane wyniki pomiarów znacząco odbiegają od spodziewanych wyników.  
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A. Oświadczenie zgodności 

Bleu Electrique SAS (FR47403521693) oświadcza, że urządzenie  Equalizo DUO jest zgodne z 

wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w 

unijnych Dyrektywach E.M.C (2014/30/UE), niskonapięciowej  (2014/35/ UE),  RoHS (2011/65/UE), 

WEEE (2002/96/EC) oraz REACH (1907/2006). 

°C€ 

M Emmanuel Baret 

Marseille, w dniu 06/03/2019 

Pieczątka dystrybutora 

Data sprzedaży: ................   .................. Partia Nr  ...............   

 


