
ANGOL 
 

ELŐLAP LEÍRÁSA   

 

1.Kijelző LCD 16 x 2 háttérvilágítás 
 

2.Zöld Led:   ▪ folyamatosan ég = DUAL bekapcsolva 
                         ▪ villog = DUAL ébresztő módban 
 

3. Piros Led: jelzi a pH szivattyú befecskendezéseit 
 

4. Red Led: jelzi az Rx szivattyú befecskendezéseit 
 

5.CAL gomb : ▪ lehetővé teszi a programozásba való 
  belépést 
             ▪ elmenti a változtatásokat 

  
 6/7. + és - gombok : ▪ lehetővé teszi a menün belüli navigálást  
                                    ▪ Módosítja a paraméterek beállításait 
 

 8. ESC gomb: ▪ lehetővé teszi a menüből való kilépést 
 szemlélteti a pillanatnyi áramlási sebességet 

 

 9. STB gomb: ▪ készenléti módba helyezi a DUAL-t                                

A DUAL ÁLTALÁNOS FUNKCIÓI : 
 

- A pH, RX és hőmérséklet azonnali megjelenítése 
- Az áramlási sebesség valós idejű megjelenítése 
- 3 féle lehetséges működés: Kézi, Be/Ki, Arányos 
- 4 nyelvű menu: olasz, angol, francia, spanyol 
- Jelszavas belépés 
- Indítás késleltetése  
- Riasztási idő túladagolás ellen 
- Relé riasztás (feszültségmentes érintkezés) 
- Alapértelmezett paraméterek visszaállítása 
- pH stabilitási funkció 
- Adagolás leállítása ( készenlét )  
- Vízmennyiség szabályozás 
- Szint ellenőrzés  
-  Tartomány feletti és alatti mérés megjelenítése 

 
Csatlakozók 
 

 
 

 
 
 
 
A -   Hálózati kábel, 230 V- 50Hz (igény szerint: 115 ~ ) 
B -   Be_Ki kapcsoló VÁLASZTHATÓ 
C -   BNC csatlakozó a pH szondához. 
D -   BNC csatlakozó az Orp(Rx) szondához. 
E -   Nincs ebben a változatban 
F -   BNC csatlakozó a hőmérséklet érzékelőhöz 
VÁLASZTHATÓ 
G -  Szintérzékelő szonda kapcsoló az Rx szivattyúhoz (3 és 4 
érintkező). VÁLASZTHATÓ 
H -  Áramlás érzékelő csatlakozó (3 és 4 érintkező). 
VÁLASZTHATÓ 
I  -  Riasztási kimenet csatlakozó  VÁLASZTHATÓ 
L -  Szintérzékelő szonda kapcsoló a pH szivattyúhoz (3 és 4 
éritnkező). VÁLASZTHATÓ 
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Alapértelmezett beállítások  
Jelszó = 0 (Jelszó nincs beállítva) 
pH Stabilitás = NO (deaktiválva) 
Indítás késleltetés: 0 perc 

 pH: 

 Működés típusa: Arányos 

 Alapérték: 7.3 pH 

 Arányosság:1pH 

  Szabályozás iránya: Savas (pH - ) 

 Áramlási sebesség: 80% (120 imp/perc) 

 Riasztási idő  :  0 egység (letiltva)  

 Rx: 

 Működés típusa : Arányos 

 Alapérték: 730mV 

 Arányosság:100mV 

 Szabályozás iránya: Oxidációs 

 Áramlási sebesség: 80% (120 imp/perc) 

 Riasztási idő  :  0 egység (letiltva) 

Alapértelmezett beállítások visszaállítása 

 

Nyomja meg, majd hirtelen engedje el a CAL gombot a programozásba 
való belépéshez, majd a + és – gombok lenyomásával válassza a “Gyári 
beállítások visszaállítását”. 
Nyomja meg a CAL gombot a választás megerősítéséhez. A szivattyú 
visszaáll a méréshez a memóriájában visszaállított alapértelmezett 
beállítások és kalibrálási paraméterek szerint. 

 

A MENÜ SZERKEZETE 

 
Nyomja meg, majd hirtelen engedje el a CAL gombot a működés során, hogy beléphessen a programozás menübe. 
Nyomja meg a + vagy a – gombot a menün belüli navigáláshoz. Nyomja meg a CAL gombot az almenükbe való 
belépéshez. 

 

Nyelvválasztás 

 

 
Nyomja meg, majd hirtelen engedje el a CAL gombot, majd a + és – gombok 
lenyomásával válassza ki a “Nyelv kiválasztása” lehetőséget. Nyomja meg a 
CAL gombot, hogy beléphessen a nyelv almenübe, majd válassza ki az 
“Angolt” a + vagy – gombok lenyomásával. 
Nyomja meg a CAL gombot a választása megerősítéséhez, majd pedig az 
ESC gombot a méréshez való visszatéréshez. 
 

 
Késleltetett indítás 

 
Mi ez?  A késleltetett indítás az a percben (0-99 perc) kifejezett időtartam, amelyet a bekapcsolás után a DUAL kivár, 
mielőtt adagolni kezdi a vegyi anyagot. Ez idő alatt a kijelzőn a “Del” üzenet jelenik meg a második sorban felváltva a 
méréssel (lásd a fenti ábrát). A késleltetési idő alatt a DUAL nem tud adagolni, de lehetséges a paraméterek és 
kalibrálások módosítása a menübe történő belépéssel. 
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Késleltetett indítás szerkesztése 
Nyomja le, majd hirtelen engedje el a CAL gombot, ezután görgesse le a menüt 
a + és – gombok használatával, míg a kijelzőn megjelenik a “Késleltetett 
indítás”. Nyomja meg a CAL gombot az almenübe való belépéshez, majd a + és 
a – gombok használatával válassza ki az értéket percben (0-99). Nyomja meg a 
CAL gombot, hogy megerősítse választását, majd az ESC gombot, hogy 
visszatérjen a méréshez. 
 

 
 
PH STABILITÁS 

 
Mi ez? Ez egy olyan vezérlés, amit a DUAL akkor végez el, ha be van kapcsolva a rendszer számára a pH stabilizálásának 
engedélyezése, mielőtt az adagolná a klórt. 
Valójában, ha a pH állandóság be van állítva (Yes) a készülék bekapcsolt állapotában, a DUAL megvárja, hogy a pH 
mérték elérje a kívánt alapértéket, mielőtt elkezdené a programozott adagolást az RX-ben. 
Azonban van egy extra vezérlés, amelyet a DUAL vétez: ha egy óra elteltével a pH nem stabilizálódik, a DUAL feloldja az 
RX adagolását. 
A pH stabilitás vezérlő automatikusan kikapcsolásra kerül, ha a pH vagy Rx kézi módban lett beprogramozva. 

 

  
 
pH STABILITÁS SZERKESZTÉSE 
Nyomja meg, majd hirtelen engedje el a CAL gombot, és görgessen végig a 
menün a + és – gombok segítségével, míg a kijelzőn megjelenik a “pH 
Stabilitás”. Nyomja meg a CAL gombot az almenübe történő belépéshez, és 
utána a + és – gombok lenyomásával válassza ki az “Igen”-t, ha be szeretné 
állítani a pH Stabilitás vezérlőt vagy a “Nem”-et, amennyiben nem kívánja 
használni. Nyomja meg a CAL gombot a választása megerősítéséhez, majd 
pedig az ESC gombot a méréshez való visszatéréshez. 

 

JELSZÓ 

 

 
 
 
MI EZ? A jelszó egy olyan 0 és 255 közötti szám, mely lehetővé teszi a 
“művelet típusú” programozás letiltását. (Almenü: “pH művelet típus” és 
“RX művelet típus”). Minden más beállítás lehetséges, beleértve a pH 
és Rx szonda kalibrálását is.  
 

 

KÉSZENLÉT(STOP)  

 
Nyomja meg az STB gombot működés közben, hogy a szivattyút készenléti/leállított módba tegye: 

1) A Dual abbahagyja az adagolást.  
2) A zöld led villog. 
3) A kijelző váltakozva mutatja a “Stop” feliratot illetve a méréseket a második sorban (Lásd a fenti ábrát). 

Nyomja le a STB gombot ismét, hogy visszaállítsa a DUAL-t a programozott működésbe. 

 

Szintszabályozás (Választható)      
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A szint bemeneti értintkező lezárása szabad feszültségnél a szivattyú üzemelése mellett a következőket okozhatja: 
1) az adagolás leáll 
2) a zöld “ON” lámpa villog 
3) a kijelző felváltva mutatja a “Lev” feliratot és a tényleges méréseket a második sorban. 
Itt fent van egy példa a pH szivattyú szintriasztójára. 
Amikor a szint érintkező ismét kinyílik, a szivattyú visszatér abba a működési módba, mely kompatibilis az aktuális 
bemenettel. FIGYELEM: a szint riasztó felfüggeszti (de nem állítja vissza) a riasztási idő számlálását. 

 

Áramlás szabályozás (VÁLASZTHATÓ)      

 
 

 
 
Az áramlási bemeneti érintkező lezárása szabad feszültségnél a következőket okozhatja: 
1) az adagolás leáll 
2) a zöld “ON” lámpa villog 
3) a kijelző felváltva mutatja a “Flow” feliratot és a tényleges méréseket a második sorban. 
Amikor az áramlás szabályozó ismét kinyílik, a szivattyú visszatér abba a működési módba, mely 
kompatibilis az aktuális bemenettel. FIGYELEM: az áramlás riasztó visszaállítja a riasztási idő 
számlálását. 

 

AZ O.R és az U.R jelei 
A kijelzőn megjelenik az OR felirat (tartomány feletti), ha a mérés meghaladja a maximálisan mérhető határértéket. 
A kijelzőn megjelenik az UR felirat (tartomány alatti), ha a mérés a minimálisan mérhető határérték alá esik. 
A zöld LED gyorsan villog. 
Ha a szivattyú kézi üzemmódban van, az adagolás nem áll le. 
Ha a szivattyú a Ki-be vagy Arányos működési módban van, az adagolás leáll. 
pH skála: 0-14pH 
mV skála: 0-1000mV 

 
Riasztó kimenet (VÁLASZTHATÓ) 
A választható riasztó kiemenet egy olyan érintkező, amely bezár, ha a DUAL riaszt éppen (áramlás, szint, Tal, OR vagy 
UR), és kinyit, amikor a DUAL elhagyja a riasztási állapotot (lásd az I csatlakozót a csatlakozók ábrán a 11. oldalon) 
 

Működés programozása és kalibrálás  
Programozás közben, ha nem nyom le egyetlen gombot sem (+,-,CAL) több, mint 60 másodpercig, a DUAL hagyja, 
hogy az addig a pillanatig tárolt adatokat megtartsa.  
!!! Miután kiválasztotta a kívánt működési programozást, nyomja meg az ESC gombot, hogy visszatérjen az 
üzemmódba.      

 
 
Válassza ki, hogy programozni vagy kalibrálni szeretné a pH-t vagy az Rx-et a fenti ábra szerint. 
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pH működés és kalibrálás programozása 
 

 

 

1. Nyomja le a CAL gombot, ha programozni szeretné a működés típusát. 
2. Nyomja le a CAL gombot, ha kalibrálni szeretné a pH elektródát. 
3. Nyomja le a CAL gombot, ha programozni szeretné a túladagolás riasztót. 
4. Válassza ezt, ha folyamatos adagolást szeretne függetlenül a pH mértéktől. 
5. Válassza ezt, ha a kívánt alapértéktől való eltéréssel arányos adagolást szeretne. 
6. Válassza ezt, ha folyamatos adagolást szeretne, amely akkor kezdődik, ha a mérték elmozdul a 
kívánt alapértéktől. 

 

Kézi 

 

 

Kézi üzemmód: 
Folyamatos és független adagolás a pH értéktől. 
 
Átfolyási sebesség % = Átfolyási sebesség % a maximum adagnak 
 
Az egy perc alatt a szivattyú által elvégzett befecskendezések száma a 
“pH átfolyási sebesség” százalékban kiválasztva. 
Példa: 80%  a szivattyú percenkénti befecskendezéseinek száma 
120, tehát 150imp/perc*0.8=120imp/perc 
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Arányos 
 

 
 
 
 
 
 
ON-OFF: 

 

 

Arányos üzemmód: 
Az adagolás arányos a pH mérték távolságával a 
kívánt alapértékhez képest. 
 
Alapérték = az mért érték, melyet a rendszerben 
el kíván érni   
 
Arányosság = a mért értékek tartománya, 
melyben a DUAL beállítja az adagolás átfolyási 
sebességét 
 
Szabályozó sav (pH -) = az alapértéknél 
magasabb mért értékek adagolása 
 
Szabályozó lúg (pH+) = az alapértéknél 
alacsonyabb mért értékek adagolása 
 
 
átfolyási sebesség % = maximális adagolási 
áramlás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be-Ki üzemmód: 
 
Folyamatos adagolás, amely akkor aktiválódik, 
amikor a mérték elmozdul az alapértéktől. 
 
Alapérték = az a mért érték, melyet a 
rendszerben el kíván érni   
 
Hysteresis = range of the measured values 
centered over the Setpoint where DUAL does not 
modify its operation 
 
Szabályozó sav (pH -) = az alapértéknél 
magasabb mért értékek adagolása 
 
Szabályozó lúg (pH+) = az alapértéknél 
alacsonyabb mért értékek adagolása  
 
átfolyási sebesség % = maximális adagolási 
áramlás 
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pH elektróda kalibrálása 
Figyelem, győződjön meg róla, hogy a kalibráláskor használt pufferoldat mindig megegyezik az előírt 
értékkel, és nem szennyezett. 

1) Mártsa a szondát a pufferoldatba, és várjon néhány másodpercig. 
2) Lépjen be a “pH elektróda kalibrálása” menübe. 

 

 

Ellensúlyozott kalibrálás 
 

Mártsa a szondát a pH7 pufferoldatba és 
várja meg, míg a mérték stabilizálódik a 
kijelzőn. Nyomja meg a CAL gombot 
háromszor, majd görgessen végig a menün 
a + és – gombok segítségével, amíg a 
kijelzőn megjelenik a “pH elektróda 
kalibrálása”. Nyomja meg a CAL gombot az 
almenübe történő belépéshez, majd a – 
gombot, hogy elvégezze a szonda 
ellensúlyozott kalibrálását. Ha szükséges, 
módosíthatja a pufferoldat értékét, mely a 
második sorban szerepel a kijelzőn, a + 
illetve – gombok segítségével. Nyomja meg 
a CAL gombot választása megerősítéséhez. 
Ha a “kalibrálás nem lehetséges” üzenetet 
látja, akkor a szonda kalibrálása nem került 
mentésre. Olvassa el a következő, “kettős 
üzenetek” című bekezdést. Ha nem tűnik fel 
hibaüzenet, a kalibrálás sikeres volt. 
 

ERŐSÍTETT KALIBRÁLÁS 
Tisztítsa meg a szondát vízzel, majd mártsa 
bele egy 9pH vagy 4pH értékű pufferoldatba. 
Várja meg, míg a mérték stabilizálódik a 
kijelzőn. Nyomja meg a CAL gombot 
háromszor, majd görgessen végig a menünk 
a + és a – gombok segítségével, amíg a 
kijelzőn megjelenik a “pH elektróda 
kalibrálása. Nyomja meg a CAL gombot az 
almenübe való bejutáshoz, majd a + 
gombot, hogy elvégezhesse a szonda 
erősített kalibrálását. Ha szükséges, 
módosíthatja a pufferoldat értékét, mely a 
második sorban szerepel a kijelzőn, a + 
illetve – gombok segítségével. Nyomja meg 
a CAL gombot választása megerősítéséhez. 
Ha a “kalibrálás nem lehetséges” üzenetet 
látja, akkor a szonda kalibrálása nem került 
mentésre. Olvassa el a következő, “kettős 
üzenetek” című bekezdést. Ha nem tűnik fel 
hibaüzenet, a kalibrálás sikeres volt. 

 

 Kettős üzenetek     

 
 

 

Ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy a kalibrálás nem lehetséges. Meg kell 
ismételni. 
Ha ugyanazt az üzenetet kapja ismét, miután megismételte a kalibrálást: 
a) Ellenőrizze, hogy a pufferoldat nem szennyezett vagy fertőzött e (cserélje le 
szükség esetén).  
b) Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a kalibrálás alatt kiválasztott pufferoldat a 
ténylegesen alkalmazott érték e. 
c) A pH szonda nem működik megfelelően (cserélje ki szükség esetén) 
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Idő riasztás 

 
 

Mi ez?  A riasztó az adagolás egységeiben (0-120 egység) van kifefjezve. Egy egység egyenlő 150 befecskendezéssel 
a vegyi anyagból. Az egység számolása 0-tól kezdődik, amikor a szivattyú elkezd adagolni bekapcsolás után, majd 
emelkedik adagolás közben, megáll szint riasztáskor vagy készenléti állapotban, és újra kezdődik, ha a készülék ki van 
kapcsolva, ha a mérés eléri az alapértéket, valamint áramlás riasztás közben. Amikor a számláló eléri az idő riasztás 
alatt elmentett értéket, a rendszer Idő riasztás állapotba kerül.  
1) Az adagolás leáll  
2) A zöld “On” lámpa villog  
3) A kijelző a “Tal” feliratot és a merest mutatja a második sorban. (Lásd a fenti ábrát)  

 

 
Nyomja meg az STB gombot, hogy a szivattyút működési üzemmódba hozza vissza, és hogy 
visszaállítjsa az idő riasztás számlálását, ami újraindul az adagolással. 

 

 
 
 
Idő riasztás szerkesztése 
Nyomja le a CAL gombot háromszor, majd görgesse le a menüt a + 
és – gombok segítségével, míg a kijelzőn megjelenik a “pH riasztási 
idő”. Nyomja meg a CAL gombot, és válassza ki a riasztási idő 
egységet 0 és 120 között a + és a – gombok használatával. 
Nyomja meg a CAL gombot a választása megerősítéséhez, majd 
nyomja meg az ESC gombot a méréshez való visszatéréshez. 
 
 

 

Számítási példa az idő riasztáshoz, ha maximum 2 
litert(=2000cc) szeretne a termékből befecskendezni a 
szivattyú adattábláján szereplő ellennyomásnál. FIGYELEM: 
az idő riasztónak nincs befolyása a kézi üzemmódra. 

MOD l/h 
 

1 unit 
 

Time Alarm=  
2000cc :(cc_unit) 

DUAL-PH_5liters 5 83.3cc 24 unit 

DUAL-RX 10liters 10 166.6cc 12 unit  

 
Átfolyási sebesség megjelenítés 

 
Működés során lehetőség van az átfolyási sebesség aktuális méréseinek vagy adagolásának megjelenítésére 
egyszerűen az ESC gomb lenyomásával. A megjelenítést változtathatja az ESC gomb újbóli lenyomásával. (Lásd a 
fenti ábrát) 
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A REDOX KALIBRÁLÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE PONTOSAN UGYANOLYAN, MINT A PH-É. 
EBBŐL KIFOLYÓLAG, LENTEBB TALÁLHATÓ EGY ÁTFOGÓ, KÖVETENDŐ KÉP A MENÜRŐL. 
 

 
 

 

1. Nyomja le a CAL gombot, ha programozni szeretné a működés típusát. 
2. Nyomja le a CAL gombot, ha kalibrálni szeretné a pH elektródát. 
3. Nyomja le a CAL gombot, ha programozni szeretné a túladagolás riasztót. 
4. Válassza ezt, ha folyamatos adagolást szeretne függetlenül a pH mértéktől. 
5. Válassza ezt, ha a kívánt alapértéktől való eltéréssel arányos adagolást szeretne. 
6. Válassza ezt, ha folyamatos adagolást szeretne, amely akkor kezdődik, ha a mérték elmozdul a 
kívánt alapértéktől. 
 
Szabályozás: 
 
Csökkentés = az alapértéktől nagyobb érték szerinti adagolás 
Oxidálás = az alapértéktől alacsonyabb érték szerinti adagolás 
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A 
AZ RX (ORP) ELEKTRÓDA KALIBRÁLÁSÁHOZ HASZNÁLJA A 650mV PUFFEROLDATOT. 

1) Mártsa az RX szondát a pufferoldatba, majd várjon néhány másodpercig. 
2) Lépjen be az “RX elektróda kalibrálása” menübe. 
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