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9 Konserwacja 

Uwaga/ 
• Aby uniknąć pnedozowania wskutek błędnych wartości pomiarowych na/ety 
regularnie pneprowadzać konserwację sondy/ 
• Wszystkie krajowe pneplsy dotyczące utrzymania oraz okresów konserwacji 
i kallbracjl muszą być przestneganel 
• Nlo dotykaj elektrod/ Elektrody nie mogą zostać uszkodzono lub zetknąć siq 
z substancjami tłustymi (smarami)/ 
• N/o próbuj czyścić membrany przy pomocy kwasów/zasad, środków czyszczących lub 
przyborów pomocniczych (szczotki Itp.). 

Zalecane Interwały kalibracji 

• Woda pitna, użytkowa, tectmologiczna, chłodząca: w zależności od warunków specjalnych (1 -4 tyg.). 
• Baseny kąpielowe/pływackie: 1 tydzień 
• Baseny typu whirlpcol (jacuui) 

Prace konserwacyjne 
► Regularnie kontroluj sondę pod kątem zanieczyszczeń, osadów/porostów I pęcherzy powietrza! 

W miarę możliwości unikaj skażenia membrany cząsteczkami ciał stałych, osadami itd. Usuwaj 
pęcherze powietrza przez zwiększenie natężenia przepływu. 

► Regularnie sprawdzaj wartości wskazywane przez miernik przy pomocy odpowiedniego zestawu 
metodąDPD 4. 

► W razie pctrzeby przeprowadzaj kalibrację (patrz· 8.2 ,Kalibracja'). 
► Jeżeli sonda nie daje się już kalibrować, to należy wymienić obudowę z membraną i powtórzyć 

kalibrację (patrz: rozdz. 6 ,Montaż", 8.1 .Czas osiągania gotowości sondy do pracy" i 8.2 
,Kalibracja"). 
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8 Uruchamianie 

OSTROtNIEI 
• W zasilaniu miernika i sondy napięciem nie może wystąpić przerwa/ Po dlutszej 
przerwie w zasilaniu (> 2 h) należy przeprowadzić ponowne uruchamianie (patn: 8.1 ). 
• Przy pracy Interwałowej nie należy wyłączać układu pomiarowego/ Urządzenie 
dozujące nalely ow. załączać z opótnleniem/ Jetoli jednak prze dlutszy czas (tygodnie) 
środek dezynfekcyjny nie musi być dozowany, to należy oc/lączyć sondq 
i pnechowywać ją na sucho. 
• Sygnał prądowy sondy nie może przekraczać 20 mA/ W przeciwnym przypadku mote 
dojść do uszkodzenia sondy I niebezpiecznego przedozowania/ Aby tego uniknąć 
na/ety zainstalować urządzenie nadzorujące, które będzie trwale wyłącza/o regulację 
chloru I uruchamia/o alarm. Urządzenie nadzorujące nie mote resetować sie 
automatycznie. 
• Po uruchomieniu sonda musi być ciągle wilgotna. 

Po zainstalowaniu sondy można włączyć miernik. Następnie należy odczekać czas potrzebny na 
osiągnięcie gotowości sondy do pracy. 

8.1 Czas osiągania gotowości sondy do pracy 

Na uzyskanie stabilnych wskazań sonda pctrzebuje określonego czasu: 

Pierwsze uruchomienie: 24 godz. 

1-6godz. Po wymianie membrany: 

Ponowne uruchomienie: ok. 4 -24 godz. 

8.2 Kalibracja 

OSTROtNJEI 
• Po wymianie membrany lub elektrolitu na/ety w każdym wypadku przeprowadzić 
kalibrację nachylenia charakterystyki/ 
• Należy unikać instalacji, które umożllwfają powstawanie pęcherzyków powietna 
w wodzie mierzonej! Pęcherzyki powietrza zalegające na membranie sondy mogą 
obnltać wartość pomiarową I powodować niebezpieczne przedozowanie. 
• Dla zapewnienia prawidłowego działania sondy konieczne Jest regularne powtarzanie 
kallbracjl nachylenia charakterystyki/ 
• Pny Instalacji przestnegane muszą być wszystkie krajowe przepisy dotyczące 
utrzymania oraz okresów konserwacji i kal/bracj/1 

Warunki 

Sonda musi pracować stabilnie (bez dryfu lub wahar\ wartości pomiarowej przez co najmniej 5 minut). 
Zasadniczo jest to zagwarantowane. kiedy spełnione są następujące warunki: 
• Kalibracja następuje pe upływie czasu osiągania gotowości sondy do pracy (patrz: 8.1 ). 
• Stały przepływ o dopuszczalnej wartości w armaturze (patrz: rozdz. 14 .Dane techniczne1. 
• Wyrównanie temperatur czynnika mierzonego i sondy. 
• Stala wartość pH w dopuszczalnym zakresie (pH 6,5 - 9,5). 
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