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Wskazówki dla u�ytkownika 
 
Ta instrukcja obsługi zawiera opis urz�dzenia w postaci tekstu ci�głego,  
•     wylicze�, 
� polece� 
oraz wskazówek bezpiecze�stwa: 
 
Ostro�nie! 

 

! !  
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze�stwa stwarza niebezpiecze�stwo lekkich obra�e� ciała 
i uszkodze� rzeczy! 

 

Uwaga! 
 

!  
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze�stwa stwarza niebezpiecze�stwo uszkodzenia rzeczy! 

 

Wskazówka! 

Wskazówki robocze. 
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Sonda CLE jest osłoni�t� membran�, amperometryczn�, dwuelektrodow� sond� pomiarow�. Przy jej 
pomocy mo�na okre�la� st��enie wolnego chloru w wodzie wolnej od �rodków obni�aj�cych napi�cie 
powierzchniowe (tensydów). Mo�liwy jest tak�e pomiar w wodzie morskiej. Typowe zakresy zastosowania 
to: uzdatnianie wody do basenów k�pielowych/pływackich, dezynfekcja wody pitnej lub uzdatnianie wody 
o porównywalnej jako�ci. Oferowane s� sondy pomiarowe z interefejsem 2-przewodowym (mA), 
interfejsem 5-biegunowym (DMT) lub 4-biegunowym (4P). 
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Dozwolone jest tylko stosowanie sondy pomiarowej do okre�lania i regulowania st��e� wolnego chloru! 
Sondy pomiarowej nie wolno stosowa� w wodzie lub roztworach z zawarto�ci� �rodków obni�aj�cych 
napi�cie powierzchniowe (tensydów)! 
Sondy pomiarowej nie wolno stosowa� w powi�zaniu z organicznymi preparatami chlorowymi (np. kwas 
trichloroizocyjanurowy) lub stabilizatorami (np. kwas cyjanurowy)! 
Wszystkie inne zastosowania lub modyfikacje s� zabronione! 
Sonda pomiarowa nie mo�e by� stosowana jako element systemu bezpiecze�stwa! 
Ostro�nie! 

 

! !  
• Sonda pomiarowa mo�e by� stosowana tylko w armaturach przepływowych ProMinent typu DLG II lub 
DGM. Tylko w ten sposób zagwarantowane b�d� prawidłowe parametry opływu!  
(patrz: rozdz. 15 „Dane techniczne”) 
• Na wyj�ciu armatury przepływowej musi wyst�powa� swobodny odpływ lub przeciwci�nienie najwy�ej 
do 1 bar. 
• Zasilanie napi�ciem miernika i w zwi�zku z tym tak�e sondy pomiarowej nie mo�e by� przerywane. 
Po dłu�szym braku napi�cia (powy�ej 2 godz.) sonda musi ponownie osi�gn�� stan gotowo�ci i wymaga 
kalibracji. 
(patrz: rozdz. 7.1. „Czas osi�gania stanu gotowo�ci” i rozdz. 7.2. „Kalibracja”) 
 
Uwaga! 

 

!  
• Sonda mo�e by� montowana, instalowana, konserwowana i eksploatowana tylko przez odpowiednio 
przeszkolony i upowa�niony personel! 
• Regularnie nale�y sprawdza� stan sondy (zanieczyszczenia, osady, porosty, p�cherze powietrza)!  
(por. rozdz. 8 „Zakłócenia”) 
P�cherze powietrze nale�y usuwa� przez ostukiwanie armatury (DLG/DGM). Zanieczyszczenia nale�y 
usuwa� strumieniem wody. 
• Obowi�zuj�ce krajowe przepisy dotycz�ce utrzymania oraz okresów konserwacji i kalibracji musz� by� 
przestrzegane! 
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Budowa 
Sonda chloru CLE jest osłoni�t� membran� dwuelektrodow� sonda pomiarow�. Zasadniczo składa si� 
ona z trzonu sondy i obudowy membrany. Wypełniona elektrolitem obudowa membrany stanowi komor� 
pomiarow�. Komora pomiarowa oddzielona jest od czynnika mierzonego mikroporowat� membran�, która 
pozwala na przenikanie gazów z wody mierzonej do komory pomiarowej. Elektrody trzonu sondy s� 
zanurzone w komorze pomiarowej. W górnej cz��ci trzonu nad elektrodami znajduje si� elektroniczny 
układ wzmacniacza. Powy�ej znajduje si� przył�cze elektryczne. 
W dolnej cz��ci trzonu sondy zintegrowany jest czujnik pomiarowy do kompensacji temperatury. 
 
Wielko�� pomiarowa 
Wolny chlor (HOCl, OCl-, Cl2).  
Jako wolny chlor okre�la si� sum� chloru gazowego (Cl2), kwasu podchlorawego (HOCl) i podchlorynu 
(OCl-). 
W zakresie roboczym sondy CLE (pH 5,5 ... 8) dezynfekcja odbywa si� prawie wył�cznie w oparciu 
o kwas podchlorawy. Sonda chloru rejestruje jako udział wolnego chloru tylko kwas podchlorawy (HOCl). 
Podchloryn (OCl-), którego działanie dezynfekuj�ce jest do 100 razy słabsze, nie jest mierzony. 
 
Działanie 
Sonda chloru CLE jest osłoni�t� membran� amperometryczn� sond� dwuelektrodow�. Jako elektroda 
robocza słu�y złota katoda. Przeciwelektrod� jest anoda z chlorku srebra. Po elektrycznym przył�czeniu 
sondy do regulatora na elektrodach wyst�puje stałe napi�cie polaryzacji. Kwas podchlorawy dyfunduje 
przez membran� i depolaryzuje elektrod� robocz�. Powstaj�cy przepływ pr�du (pr�d depolaryzacji), który 
w stałych warunkach jest proporcjonalny do st��enia kwasu podchlorawego, jest przetwarzany przez 
układ elektroniczny sondy na znormalizowany sygnał wyj�ciowy (4 ... 20 mA) i przekazywany przez 
urz�dzenie pomiarowo-regulacyjne na wska�nik. 
Równowaga systemu HOCl/OCl- jest silnie zale�na od pH. Jak mo�na odczyta� z wykresu (rys. 1) 
st��enie HOCl szybko maleje wraz ze wzrostem warto�ci pH. Przykładowo przy pH 7 udział kwasu 
podchlorawego (HOCl) w wolnym chlorze wynosi ok. 77%, ale przy pH 8 ju� tylko 25%. Z faktu, �e sonda 
CLE mierzy tylko kwas podchlorawy, wynika du�a zale�no�� sygnału pomiarowego od pH. 
Do kalibracji sond chloru CLE stosuje si� zazwyczaj odczynnik DPD-1. Ta metoda pomiaru rejestruje 
zawsze sum� HOCl i OCl-. Dlatego po zako�czeniu kalibracji konieczne jest utrzymywanie stałej warto�ci 
pH. Je�eli od czasu ostatniej kalibracji warto�� pH zmieniła si� o wi�cej ni� ± 0,2, to konieczna jest 
ponowna kalibracja sondy. Je�eli utrzymanie stałej warto�ci pH czynnika nie jest mo�liwe, to nale�y 
stosowa� regulator z automatyczn� korekt� pH dla sygnału chloru. 
 
Rys. 1 
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Zakresy zastosowania 
Typowe zakresy zastosowania to: uzdatnianie wody do basenów k�pielowych/pływackich, dezynfekcja 
wody pitnej lub uzdatnianie wody o porównywalnej jako�ci.  
Mo�liwy jest tak�e pomiar w wodzie morskiej. 
 
Rys. 2 – Budowa sond 
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Wskazówka 
Sond� mo�na transportowa�, przesyła� i przechowywa� tylko w opakowaniu oryginalnym. Nale�y 
przechowywa� kompletne opakowanie wraz z cz��ciami ze styropianu.  
 
Przechowywanie 
• Temperatura przechowywania i transportu:     5°C - 50°C 
• Wzgl�dna wilgotno�� powietrza:       maks. 90%, bez rosy 
• Okres przechowywania sondy i elektrolitów w opakowaniu oryginalnym:  1 rok 
 
Wskazówka 
Po dłu�szym okresie przechowywania nie gwarantujemy prawidłowego działania sondy i dokładno�ci 
pomiaru. W takim przypadku nale�y ew. przesła� sond� do nas do kontroli wzgl. regeneracji. 
 
Zawarto�� 
• Sonda pomiarowa CLE z obudow� membrany („membran�”), 
• Elektrolit (1 pojemnik 100 ml), 
• Instrukcja obsługi, 
• Osłona membrany, 
• Wkr�tak 

%��&���
'��

Uwaga! 
 

!  
• Białej membrany w dolnej cz��ci obudowy membrany i elektrod trzonu sondy nie wolno dotyka�, 
uszkodzi� lub styka� z substancjami tłustymi, poniewa� mogłoby to spowodowa� niedokładne działanie 
sondy.  W takim przypadku nale�y wymieni� obudow� membrany (”membran�”) na now� lub przesła� 
sond� do oczyszczenia elektrod. 
 
Wskazówka 
Opisane poni�ej prace nale�y wykonywa� nad zlewem! 
 
Napełnianie elektrolitu 
� Usu� czerwon� osłon� z ko�cówki, odetnij ko�cówk� w zaznaczonym miejscu w celu otwarcia kanału 

ko�cówki. 
� Zdejmij osłon� membrany i odkr�� obudow� membrany („membran�”) od trzonu sondy. 
� Opłucz obudow� membrany („membran�”) i elektrod� niewielk� ilo�ci� elektrolitu. 
� Napełnij obudow� membrany elektrolitem po brzegi. 
� Ewentualne p�cherze powietrza mo�na usun�� przez lekkie stukanie obudow� membrany w równe 

podło�e. 
 
Monta� obudowy membrany („membrany”) 
� Osad� trzymany pionowo trzon sondy na napełnion� obudow� membrany i obracaj a� do poł�czenia 

z gwintem. 
� Obró� trzon sondy tak, aby otwór odpowietrzaj�cy był skierowany do góry. 
� Powoli dokr�� sił� r�ki obudow� membrany. Podczas nakr�cania obudowy membrany przez otwór 

odpowietrzaj�cy uchodzi� b�dzie nadmiar elektrolitu. 
� Spłucz elektrolit z sondy i palców bie��c� wod�. 
� W obudowie membrany i elektrolicie nie mo�e pozosta� �aden p�cherz powietrza. W przeciwnym 

razie nale�y powtórzy� proces napełniania. 
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Monta� sondy 
Uwaga! 

 

!  
• Sond� nale�y wsuwa� wzgl. wyci�ga� z armatury przepływowej powoli! W przeciwnym wypadku 
mo�liwe byłoby uszkodzenie membrany! 
• Po uruchomieniu membrana musi by� utrzymywana zawsze w stanie wilgotnym – np. nie wolno 
dopu�ci� do suchobiegu (braku przepływu) w armaturze przepływowej! 
 
Sond� nale�y zamontowa� w armaturze przepływowej zgodnie z instrukcj� obsługi armatury 
przepływowej. 

(������
�
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��

Uwaga! 
 

!  
Przy pracy przerywanej (interwałowej) nie nale�y wył�cza� układu pomiarowego! Urz�dzenia dozuj�ce 
nale�y ew. przył�czy� z elementem opó�niaj�cym. 
 
Wariant mA przy poł�czeniu z urz�dzeniami obcymi 
Uwaga! 

 

!  
• Sonda nie jest galwanicznie oddzielona od wody mierzonej. Nale�y zadba� o oddzielenie potencjałowe 
od wszystkich innych odbiorników! Przył�czony regulator musi by� oddzielony potencjałowo zarówno od 
sondy, jak i od napi�cia zasilania! 
• Napi�cie zasilania (pr�d stały) 16 V nie mo�e by� obni�one nawet krótkookresowo! �ródło pr�du musi 
wytrzymywa� obci��enie co najmniej 35 mA przy min. 16 V. Niedostateczne napi�cie zasilania powoduje 
bł�dne warto�ci pomiarowe! 
• Przy przył�czaniu do urz�dze� obcych zachowane musz� by� nast�puj�ce parametry: 
 �ródło napi�cia: 16 – 24 V (pr�d stały), min. 35 mA przy 16 V 
 Maks. obci��enie: 1 W 
 
Wariant mA przy poł�czeniu z urz�dzeniami ProMinent® 
Przy poł�czeniu z regulatorami ProMinent (np. DULCOMETER® D1C, DMT, CLD) wymagania 
bezpiecze�stwa interfejsu s� automatycznie spełnione. 
CLE 3-mA jest sond� z biernym interfejsem dwuprzewodowym 4-20 mA, tzn. jest ona zasilana pr�dem 
z zewn�trz, np. przez regulator. 
 
Instalacja elektryczna 
� Obró� adapter sondy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o �wier� obrotu 

i zdejmij go (zł�cze bagnetowe). 
� Odkr�� dławik PG-7 i przeprowad� przewód pomiarowy od regulatora. 
� Usu� izolacj� z ko�cówek �ył przewodu i przył�cz je do zacisków przył�cza dwuprzewodowego: 

1 = plus, 2 = minus. 
� Wprowad� do sondy zapas ok. 5 cm przewodu pomiarowego i dokr�� dławik PG-7. 
� Wci�nij adapter sondy całkowicie w obudow� i obracaj w kierunku ruchu wskazówek zegara do 

oporu, ostro�nie aby nie uszkodzi� zł�cza bagnetowego. 
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Wariant DMT 
Uwaga! 

 

!  
• Wariant DMT mo�na przył�cza� wył�cznie do DULCOMETER® DMT Chlor! 
 
Schemat przył�czania DMT – patrz: rozdz. 16 
 
Wariant 4-P 
Uwaga! 

 

!  
• Wariant 4-P mo�na przył�cza� wył�cznie do DULCOMETER® CLD! 
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Uwaga! 
 

!  
• Sondy pomiarowej nie wolno stosowa� w wodzie lub roztworach z zawarto�ci� �rodków obni�aj�cych 
napi�cie powierzchniowe (tensydów)! 
 

7.1. Czas osi�gania gotowo�ci do pracy 

Na uzyskanie stabilnych wskaza� sonda potrzebuje okre�lonego czasu:  
Pierwsze uruchomienie:   1 – 3 godz. 
Ponowne uruchomienie:   0,5 - 2 godz. 
Po wymianie membrany/elektrolitu: ok. 0,5 godz. 
 

7.2. Kalibracja 

Uwaga! 
 

!  
• W eksploatacji przestrzegane musz� by� wszystkie krajowe przepisy dotycz�ce okresów kalibracji! 
• Po wymianie membrany i/lub elektrolitu nale�y w ka�dym wypadku przeprowadzi� kalibracj� nachylenia 
charakterystyki! 
• Dla zapewnienia prawidłowego działania sondy konieczne jest regularne powtarzanie kalibracji 
nachylenia charakterystyki! W zakresie wody do basenów k�pielowych i pływackich oraz wody pitnej 
wystarcza kalibracja co 3 – 4 tygodnie. 
• P�cherze powietrza w wodzie mierzonej mog� powodowa� nieprawidłowe dozowanie! P�cherze 
powietrza zalegaj�ce przy czujniku mog� obni�a� warto�� pomiarow� i przez to wywoływa� nadmierne 
dozowanie. 
 
Warunki 
• Stały przepływ w armaturze przepływowej (patrz: rozdz. 15 „Dane techniczne”). 
• Stała temperatura wody mierzonej. 
• Jednakowa temperatura wody mierzonej i sondy (nale�y odczeka� co najmniej 15 minut do wyrównania 
temperatur sondy i mierzonej wody). 
• Sonda musi osi�gn�� stan gotowo�ci. 
• Stała warto�� pH. 
 
Kalibracja punktu zerowego 
Kalibracja punktu zerowego jest z reguły niekonieczna, kiedy sonda współpracuje z regulatorem 
ProMinent®. Nale�y j� jednak przeprowadzi�, kiedy sonda pracuje przy dolnej granicy zakresu 
pomiarowego lub w przypadku wariantu 0,5 ppm. 
 
� Zanurz sond� w wiadrze z czyst�, woln� od chloru wod� wodoci�gow�  
� Poruszaj sond� a� regulator b�dzie przez 5 minut wskazywał stabiln� warto�� pomiarow�. 
� Nastaw regulator zgodnie z jego instrukcj� obsługi na zero. 
� Zamontuj sond� zgodnie z rozdz. 6 „Instalacja” ponownie w armaturze przepływowej (DGM, DLG). 
 
Kalibracja nachylenia charakterystyki 
� Okre�l zawarto�� chloru w wodzie mierzonej odpowiednim zestawem pomiarowym (np. DPD1). 
� Nastaw uzyskan� warto�� na regulatorze zgodnie z jego instrukcj� obsługi. 
Powtórz kalibracj� po jednym dniu! 
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Sonda nie daje si� kalibrowa� Wskazanie miernika/regulatora > pomiar z DPD1 
Mo�liwe przyczyny: Sposoby usuwania zakłócenia: 

• Za krótki czas osi�gania gotowo�ci 
• Uszkodzona membrana 
 
• Zakłócaj�ce składniki w wodzie (patrz: „Czuło�� 
skro�na” w rozdz. 15 „Dane techniczne”) 
• Zwarcie przewodu pomiarowego 
• Przestarzałe odczynniki DPD 
• Za niska warto�� pH (< 5,5) 

� Patrz: rozdz. 7.1 „Czas ...” 
� Wymie� membran�, przeprowad� kalibracj� po 

osi�gni�ciu stanu gotowo�ci 
� Zbadaj skład wody i zastosuj odpowiednie �rodki  
 
� Zlokalizuj i usu� zwarcie  
� Powtórz kalibracj� z nowymi odczynnikami. 
� Zwi�ksz warto�� pH (5,5 – 8,0) 

 
 
Sonda nie daje si� kalibrowa� Wskazanie miernika/miernika < pomiar z DPD1 

Mo�liwe przyczyny: Sposoby usuwania zakłócenia: 
• Za krótki czas osi�gania gotowo�ci 
• Osad na obudowie membrany 
 
 
• Niedostateczny przepływ wody mierzonej 
 
• P�cherze powietrza na zewn. stronie membrany 
 
• �rodki obni�aj�ce napi�cie powierzchniowe 
(tensydy) w wodzie (membrana jest przezroczysta) 
 
• Za wysoka warto�� pH (> 8,0) 
• Brak elektrolitu w obudowie membrany 
 
• Elektrolit wyparty przez p�cherzyki gazu z wody 
pomiarowej 

� Patrz: rozdz. 7.1 „Czas ...” 
� Usu� osad (patrz: rozdz. 9 „Konserwacja”); 

wymie� membran�,  przeprowad� kalibracj� po 
osi�gni�ciu stanu gotowo�ci 

� Skoryguj nat��enie przepływu (patrz: rozdz. 15 
„Dane techniczne” 

� Usu� p�cherze przez ostukiwanie i ew. zwi�ksz 
nat��enie przepływu 

� Usu� tensydy i wymie� membran�,  przeprowad� 
kalibracj� po osi�gni�ciu stanu gotowo�ci, ew. 
zastosuj sond� CDP 

� Obni� warto�� pH (5,5 – 8,0) 
� Napełnij nowy elektrolit (patrz: rozdz. 5 „Monta�” 

i rozdz. 7.2 „Kalibracja” 
� Skontaktuj si� z ProMinent’em 

 
 
Zerowe wskazanie warto�ci pomiarowej  

Mo�liwe przyczyny: Sposoby usuwania zakłócenia: 
• W wodzie mierzonej wyst�puje tylko chlor zwi�zany 
 
 
• Zawarto�� chloru poni�ej dolnej granicy zakresu 
pomiarowego 
• Nieprawidłowe przył�czenie sondy do regulatora 
• Za krótki czas osi�gania gotowo�ci  
 
• Awaria sondy 

� Je�eli wolny chlor jest obecny (test DPD-4) 
zastosuj chlorowanie uderzeniowe lub wymie� 
wod� 

� Dodaj chlor i nast�pnie powtórz kalibracj� wzgl. 
zastosuj odpowiedni� sond� 

� Przył�cz prawidłowo sond� do regulatora 
� Sonda powinna uzyskiwa� stan gotowo�ci przez 

3 godz. 
� Wymie� sond� 

 
 
Wahania warto�ci pomiarowej   

Mo�liwe przyczyny: Sposoby usuwania zakłócenia: 
• P�cherze powietrza na zewn. stronie membrany 
 
• Uszkodzona membrana 
 
• Przyczyna w regulatorze 

� Usu� p�cherze przez ostukiwanie i ew. zwi�ksz 
nat��enie przepływu. 

� Wymie� membran�,  przeprowad� kalibracj� po 
osi�gni�ciu stanu gotowo�ci 

� Usu� przyczyn� zakłócenia 
 
Po zastosowaniu wszystkich sposobów: Sprawd�, czy elektroda odniesienia na ko�cu trzonu sondy ma 
kolor br�zowo-szary. Je�eli elektroda jest srebrzystobiała, to znaczy, �e jest zu�yta i wymaga wymiany 
(ProMinent).  
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Uwaga! 
 

!  
• Sond� nale�y regularnie konserwowa�, aby unikn�� niekontrolowanego dozowania (przedozowania) 
w przypadku awarii sondy!  
• Wszystkie krajowe przepisy dotycz�ce okresów konserwacji musz� by� przestrzegane! 
• Nie wolno dotyka� elektrod i styka� ich z substancjami tłustymi! 
 
Okresy konserwacji 
Codziennie / co tydzie� – w zale�no�ci od warunków eksploatacji 
 
Prace konserwacyjne 
� Sprawdzanie prawidłowo�ci wskaza� na regulatorze przy pomocy odpowiedniego zestawu 

pomiarowego (np. DPD1). 
� Przeprowadzanie kalibracji w razie potrzeby (patrz: rozdz. 7 „Kalibracja”). 
 
Czyszczenie membrany 
Kiedy membrana jest zanieczyszczona i sonda nie daje si� kalibrowa�, mo�na podj�� prób� ostro�nego 
oczyszczenia membrany. 
Najpierw nale�y wymontowa� sond�. 
Wskazówki bezpiecze�stwa musz� by� przy tym przestrzegane. 
 
Usuwanie lu�no przylegaj�cych zanieczyszcze� 
� Opłucz membran� łagodnym, zimnym strumieniem wody.  
 
Usuwanie osadów (wap�, rdza) 
� Wymontuj obudow� membrany (patrz: rozdz. 11 „Wył�czanie z eksploatacji”). 
� Zanurz membran� w 5%-owym kwasie solnym (np. na noc).  
� Wypłucz obudow� membrany du�� ilo�ci� wody. 
 
Nast�pnie nale�y napełni� sond� elektrolitem i po okresie uzyskiwania stanu gotowo�ci przeprowadzi� 
kalibracj� (patrz: rozdz. 5 „Monta�”. rozdz. 7.1. „Czas uzyskiwania gotowo�ci” i rozdz. 7.2. „Kalibracja”). 
 
Wymiana membrany 
Je�eli kalibracja jest niemo�liwa nawet po oczyszczeniu membrany lub kiedy membrana jest uszkodzona, 
to konieczna jest wymiana membrany (wraz z obudow�) (patrz: rozdz. 5 „Monta�”. rozdz. 7.1. „Czas 
uzyskiwania gotowo�ci” i rozdz. 7.2. „Kalibracja”). 
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Naprawa sondy s� mo�liwe tylko w zakładzie producenta. Do naprawy nale�y przesła� sond� 
w opakowaniu oryginalnym. Do wysyłki sond� nale�y odpowiednio przygotowa� (patrz: rozdz. 11 
„Wył�czanie z eksploatacji”. 
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Przy wył�czaniu sondy z eksploatacji nale�y przestrzega� wskazówek bezpiecze�stwa (patrz: rozdz. 5 
„Monta�”). 
 
� Odł�cz przewody elektryczne od sondy (por. rozdz. 6 „Instalacja”). 
� Zlikwiduj ci�nienie w armaturze przepływowej. 
� Odkr�� �rub� zaciskow�. 
� Powoli wyci�gnij sond� z armatury przepływowej. 
� Odkr�� obudow� membrany (nad zlewem) i opró�nij j�. 
� Opłucz elektrody i membran� czyst� wod� i pozostaw do oschni�cia (bez mo�liwo�ci zakurzenia). 
� Lu�no nakr�� obudow� membrany dla ochrony elektrod. 
� Zabezpiecz membran� przez zało�enie osłony na obudow� membrany. 

����2���
���

Elektrolit 
Elektrolit mo�na usun�� do kanalizacji. 
 
Sonda 
Uwaga! 

 

!  
• Złom elektroniczny nale�y do odpadów specjalnych! 
• Odpowiednie przepisy miejscowe musz� by� przestrzegane! 
• Sond� mo�na zwróci� do ka�dego przedstawicielstwa firmy ProMinent za niewielk� opłat� w celu 
likwidacji. 
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Standardowy zakres dostawy 

• Kompletna sonda CLE z obudow� membrany i pier�cieniem zaciskowym 

• Pojemnik elektrolitu 100 ml 

• Instrukcja obsługi 

• Wkr�tak 

Zestawy kompletne 

Sondy mo�na zamawia� tylko w zestawach kompletnych: 

• CLE 3-mA-0,5 ppm        nr zam. T.-Nr. 792927 

• CLE 3-mA-2 ppm        nr zam. T.-Nr. 792920 

• CLE 3-mA-10 ppm        nr zam. T.-Nr. 792919 

• CLE 3-mA-20 ppm        nr zam. T.-Nr. 1002964 

• CLE 3-mA-50 ppm        (na zapytanie) 

• CLE 3-mA-100 ppm        (na zapytanie) 

• CLE 3-DMT-5 ppm        nr zam. T.-Nr. 1005511 

• CLE 3-DMT-50 ppm        nr zam. T.-Nr. 1005512 

• CLE 2.2-4P         nr zam. T.-Nr. 914958 

Cz��ci zamienne i wyposa�enie 

• Elektrolit (100 ml)        nr zam. T.-Nr. 506270 

• Obudowa membrany         nr zam. T.-Nr. 790488 

• Zestaw monta�owy 

 - do DGM        nr zam. T.-Nr. 791818 

 - do DLG III        nr zam. T.-Nr. 815079 

• Przewód pomiarowy (wariant mA) (2-�yłowy, ∅ 4 mm, 2 x 0,25mm2)  nr zam. T.-Nr. 725122 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu DMT (2 m)    nr zam. T.-Nr. 1001300 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu DMT (5 m)    nr zam. T-Nr. 1001301 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu DMT (10 m)    nr zam. T-Nr. 1001300 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu -4P (2 m)    nr zam. T-Nr. 818455 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu -4P (5 m)    nr zam. T-Nr. 818456 

• Przewód pomiarowy do sond chloru typu -4P (10 m)    nr zam. T-Nr. 818470 

�!��3����1���1���$�$���������	 $�

Wytyczne WE: EG-EMV RL 89/336/EWG, 91/263/EWG w wyd. 92/31 EWG 

Normy mi�dzynarodowe: EN 50 081-1/2, EN 50 082-1/22 
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Wielko�� pomiarowa  

Kwas podchlorawy (HOCl)                                  
Sondy pomiarowej nie wolno stosowa� w powi�zaniu z organicznymi preparatami chlorowymi (np. kwas 
trichloroizocyjanurowy) lub stabilizatorami (np. kwas cyjanurowy)! 
Zakres zastosowa� 
Woda do basenów k�pielowych/pływackich, woda pitna lub woda o podobnej jako�ci 
 
Zakresy pomiarowe (30°C,pH 7,2) 
CLE 3-mA-0,5 ppm 0,01 ... 0,5 mg/l  (nom. nachylenie char.: 24 mA/ppm) 

CLE 3-mA-2 ppm 0,02 ... 2 mg/l  (nom. nachylenie char.: 6 mA/ppm) 

CLE 3-mA-10 ppm 0,1 ... 10 mg/l  (nom. nachylenie char.: 1,2 mA/ppm) 

CLE 3-mA-20 ppm 0,1 ... 20 mg/l  (nom. nachylenie char.: 0,6 mA/ppm) 

CLE 3-mA-50 ppm 0,5 ... 50 mg/l  (nom. nachylenie char.: 0,24 mA/ppm) 

CLE 3-mA-100 ppm 1 ... 100 mg/l  (nom. nachylenie char.: 0,12 mA/ppm) 

CLE 3-DMT-5 ppm 0,01 ... 5 mg/l  (nom. nachylenie char.: 65 mV/ppm) 

CLE 3-DMT-50 ppm 0,1 ... 50 mg/l  (nom. nachylenie char.: 6,5 mV/ppm) 

CLE 2.2.-4P  0,1 ... 20 mg/l  (nom. nachylenie char.: 100 mV/ppm) 

Zakres warto�ci pH 

pH 5,5 – 8,0 

Zakres temperatur 

5 ... 45°C (z kompensacj�) 

Bez skoków temperatury!    

Maks. pr�dko�� zmian temperatury < 0,3°C/min 

Temperatura przechowywania 

5 – 50°C 

Przewodno�� wody mierzonej 

50 µS/cm – 10.000 µS/cm 

Rozdzielczo�� 

Odpowiada dolnej granicy zakresu pomiarowego 

Maks. ci�nienie 

DGM: 1 bar (swobodny wypływ) Bez podci�nienia! 

DLG: 1 bar (swobodny wypływ) Bez podci�nienia! 

Nat��enie przepływu mierzonego czynnika 

W armaturze DLG III A/B wzgl. DGM: 

- optymalne: 40 – 60 l/h 

- minimum: 20 l/h   

- maksimum:  100 l/h 
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Czuło�� skro�na 

Di-/trichloramina, jod, ClO2, ozon i brom, bromamina 

�ywotno�� obudowy membrany 

Typowa: 1 rok – zale�y od jako�ci wody. Obecno�� �rodków obni�aj�cych napi�cie powierzchniowe 
(tensydów) w wodzie mo�e znacznie skróci� �ywotno�� membrany. 

Materiały 

Obudowa membrany:  PCW, przejrzysty 

Trzon sondy:   PCW czarny i PMMA (pleksiglas) bezbarwny 

Napi�cie zasilania 

CLE 3-mA:   16 ... 24 V – pr�d stały 

CLE 3-DMT: 3,3 V/50 µA (z DMT) 

CLE 2.2-4P:   ± 7,5 V 

Sygnał wyj�ciowy  

CLE 3-mA: 4 ... 20 mA 

CLE 3-DMT: 0 ... 1000 mV 

CLE 2.2-4P: 0 ... 2  V 

Klasa ochrony 

IP 65 
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Uwaga! 
 

!  
• Wskazówki z instrukcji obsługi przetwornika pomiarowego DMT musz� by� przestrzegane! 

• Schemat przył�czania obowi�zuje tylko dla wariantu DMT! Wskazuje on sposób przył�czania przewodu 
pomiarowego wariantu DMT do przetwornika pomiarowego DMT. 
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