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1. Om te beginnen 

 

De hycontrol micropool TS  is een zeer geavanceerd apparaat dat de mogelijkheid biedt 8 kanalen 

(meetpunten) te kunnen meten, regelen en registeren. De hycontrol micropool TS is standaard 

voorzien van een pH - regeling en een vrijchloor (VBCL) - regeling. Voor alle 8 kanalen kunt u kiezen 

uit een aantal verschillende regelingen, te weten: 

- Flow meting 

- Totaal Cl meting (TBCL) 

- Nivo meting 

- Temperatuur meting   

- Geleidbaarheids meting 

- Redox meting 

 

Na het bepalen van de soort meting die men wilt toepassen, kan voor de aansturing van de doseer 

componenten, bijvoorbeeld doseerpompen, magneetventielen, relais, etc. eveneens per kanaal een 

keuze worden gemaakt uit de volgende regelfuncties: 

- P-functie: Geeft pulsfrequentiesignalen en afhankelijk van de gemeten afwijking varieert het 

aantal van 1 - 120 pulsen per minuut (instelbaar). Deze ‘zelfdenkende’ PID-achtige regeling zorgt 

ervoor dat er slechts een minimale afwijking van de gevraagde waarde is. Deze regeling is dan ook 

uitermate geschikt voor het aansturen van magneet-doseerpompen. 

- F-functie: Is nagenoeg dezelfde regeling als de P-functie alleen wordt er bij deze functie geen 

gebruik gemaakt van de reactietijd in de berekening van de aantal pulsen van de dosering. 

- I-functie:  Geeft pulssignalen waarvan de pulslengte afhankelijk is van de gemeten waarde. Met 

deze print kan men bijv. een magneetventiel of elektrische stelmotor aansturen. 

- V-functie: Heeft in tijd verstelbare, vertraagd schakelende relais en wordt vaak toegepast bij het 

inschakelen van motorrelais, voor alarmering, magneetventielen en spuikraan- 

regelingen. 

 

Doordat de verschillende instellingen en configuraties zelf te kiezen zijn, is de ideale regeling in uw 

situatie zelf te bepalen. 

 

 

Auteursrechten 

Deze documentatie is eigendom van HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. gevestigd in Berkel en 

Rodenrijs. Niets uit deze bedieningsvoorschriften mag worden verveelvoudigd of overgedragen 

worden door middel van druk, fotokopie, elektronische registratie of op welke wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Printed: 31 januari 2017 

 

Beperking garantie 

Deze documentatie wordt geleverd door HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. 

HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, direct of indirect, 

ontstaan door het gebruik van deze documentatie. 

 

Geen enkele garantie wordt gegeven voor geschiktheid voor eventuele speciale toepassingen. 

HYDROCHEMIE-CONHAG B.V. beperkt zich tot het vervangen van een programma of documentatie, 

voor zover de defecten niet door verkeerd gebruik ontstaan zijn. 
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2. Inleiding 

 

Met de zojuist aangeschafte Hycontrol micropool TS , bent u in het bezit gekomen van een 

meetapparaat dat continue bewaking, controle en registratie van uw waterkwaliteit mogelijk maakt. In 

de bedieningsvoorschriften worden de belangrijkste punten beschreven die noodzakelijk zijn voor een 

goede en storingsvrije werking van de Hycontrol micropool TS. Het is daarom ook belangrijk om deze 

handleiding goed te lezen en te begrijpen. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de werking van de hycontrol micropool TS uitgebreid omschreven om 

zodoende een indruk te krijgen van wat de  hycontrol micropool TS allemaal kan en doet.  

 

 

2.1 Toepassingsmogelijkheden 

De toepassingsmogelijkheden van de hycontrol micropool TS  zijn zeer uiteenlopend. Zo is de  

hycontrol micropool TS  niet alleen geschikt voor pH- en vrijchloormeting (VBCL), die standaard zijn 

opgenomen op kanaal 1 en 2, maar tevens voor Totaalchloor (TBCL), temperatuur-, flow-, redox-,  en 

geleidbaarheidsmetingen. Gezien de opbouw van de  , hycontrol micropool TS  een basisprint met 

daarop separate printjes voor de metingen, is het mogelijk om uw eigen configuratie van de       

hycontrol micropool TS  samen te stellen.  

 

2.2 Veiligheidsinstructies 

De  hycontrol micropool TS  dient alleen bediend te worden door mensen die het bedieningsvoorschrift 

aandachtig hebben gelezen en begrepen. Mocht u na het lezen van de bedieningsvoorschriften  nog 

vragen hebben over de bediening, neem dan contact op met uw leverancier of HYDROCHEMIE-

CONHAG BV.  

 

Het openen van de hycontrol micropool TS  dient alleen te geschieden door erkende leveranciers. 
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3. Bediening van de Hycontrol Micropool TS 

 

3.1 Opstartscherm 

 
 

Als we de regelaar van voedingsspanning voorzien verschijnt het bovenstaande scherm. 

 

Druk nu op het touchscreen. Het onderstaande scherm verschijnt .Dit is het hoofdmenu. 
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3.2 Instellen Hycontrol Micropool TS 

3.2.1. Configuratie kanalen 

 

Druk op configuratie. Het volgende scherm verschijnt. 

 
 

Toets code: 2413.   

Toets Ent.  

Het onderstaande scherm verschijnt. 

 
 

In dit scherm stellen we de kanalen in op soort meting. Door op het vlak rechts van het kanaalnummer 

te drukken kan je de kanalen configureren pH, Cl enz. Druk op “Save” om wijzigingen op te slaan.  

Met “EXIT” kom je weer in het hoofdmenu. 
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Het onderstaande scherm verschijnt 

.  

 

 

3.2.2. Instellen kanalen en parameters 

 

Druk op instellen. Het volgende scherm verschijnt. 

 
 

We drukken bijvoorbeeld op regeling1 een PH meting 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 
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Door rechts naast naam van regeling te drukken verschijnt het onderstaande scherm. 

 
 

M.B.V het toetsenbord geven we het kanaal een naam. Druk op Ent de benaming staat er nu in. In dit 

scherm kunnen we alle parameters instellen en veranderen door op het scherm te drukken. Door op 

setpoints 2 te drukken komen we in het volgende scherm met parameters.  
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als alle parameters zijn ingesteld drukken we op “Save” om wijzigingen op te slaan. Met  Exit kom 

je weer in het instel menu. Zie de volgende bladzijde wat deze parameters inhouden 
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Instellingen en parameters: 

 

 

Setpoint: Dit is de gewenste waarde. 

 

Dodezone: In dit gebied gerekend vanaf het setpoint  werkt de sturing  niet, wordt gebruikt bij een 

V-regeling. Bijv.: Setpoint 0.8 Dodezone 0.3 sturing begint bij 0.5 en stopt bij 0.8. 

 

Laag Alarm: Dit is de waarde waarbij de sturing geblokkeerd wordt gerekend vanaf het setpoint. Bijv.: 

Setpoint 0.8 Laag alarm 0.3 onder de 0.5 alarm. 

 

Hoog Alarm: Geeft alarm boven de ingestelde waarde gerekend vanaf het setpoint Bijv. setpoint 7.4  

Hoog alarm 0.4 geeft alarm boven de 7.8. 

 

Werkgebied: Dit is het gebied waarin de pulsen bij een F-regeling verdeeld worden bij een afwijking 

van 0.5 of meer worden het maximaal ingestelde aantal pulsen uitgestuurd en dit wordt minder hoe 

dichter we bij het setpoint komen. 

 

Minimum Pulsen: Minimaal aantal pulsen dat uitgestuurd wordt bij een afwijking. In te stellen 0 tot 

120 pulsen. Wordt gebruikt bij een F-regeling. 

 

Maximum pulsen: Maximaal aantal pulsen dat uitgestuurd wordt bij een afwijking. In te stellen 0  tot 

120 pulsen. Wordt gebruikt bij een F-regeling. 

 

PWM puls: Pulslengte wordt gebruikt bij I-Regeling (Bij V-regeling ALTIJD 1). 

 

PWM  max: Pauze tijd wordt gebruikt bij I-Regeling (Bij V-regeling ALTIJD 1). 

 

Stuurvertraging: Vertragingstijd in te geven in minuten voordat sturing wordt vrij gegeven. 

 

Blokkeertijd: Blokkeert het alarm van het flowcontact paneel. Tijd in te stellen in minuten. 

 

Alarmvertraging: Tijd in te stellen in minuten, voordat er een alarm komt. 

 

Reactietijd: Dit is de in te stellen tijd in minuten waarna we een reactie verwachten van de meet –

waardes, dit is afhankelijk van verschillende factoren Bijv.: Hoeveel  inhoud heeft het zwembad. Wordt 

gebruikt bij een P-regeling. 

 

H/L Sturing: Type sturing kiezen Bijv.: Ph = laagsturing, Cl = hoogsturing. 

 

Regeling: Type regeling kiezen: F = pulsregeling, V = aan/uit, regeling I = puls/pauzeregeling             

P = proportionele regeling. 

 

Flowswitch: Hier kan men kiezen welk flowcontact van de panelen welke regeling uit moet schakelen. 

 

Servicecontact: Hier kan men kiezen welk servicecontact een bepaalde regeling uit moet schakelen 

Bijv.tijdens het spoelen van een filter 
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Bij het instellen van een flowmeting verschijnt het onderstaande scherm. 

 
 

Hier kunnen we door op het scherm te drukken aangeven welk kanaal uitgeschakeld moet worden bij 

een flow Alarm. De gekozen regeling kleurt rood. Druk op “Save” om wijzigingen op te slaan. 

 

Met Exit stappen we weer naar het hoofdmenu, het onderstaande scherm verschijnt 
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3.2.3. IJken Ph 

 

We drukken op ijken en toetsen de code 1,2,3,4 in als de code nog geldig is, (dit is een bepaalde tijd) 

dan zal hier niet om gevraagd worden .Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

We drukken op ijken achter het te ijken Ph-kanaal. 

Het volgende scherm verschijnt. 

 

 

 

 

We drukken op nulpunt en versterking.  

Het volgende  scherm verschijnt 
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We zetten het meetpaneel dicht en draaien de Ph-elektrode uit het paneel en maken deze droog met 

een stuk papier. Niet vegen maar deppen 

 

Zet de elektrode in de Ph-buffer 7.00.We wachten nu totdat de ruwe ADC-waarde zo goed als niet 

meer veranderd ,wachten daarna nog 1 minuut en drukken achter nieuwe waarde nulpunt op het 

scherm. M.B.V het numerieke toetsenbord wat verschijnt  vullen we 7 in. Zie onderstaand scherm 

 
 

Druk op Ent.  
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Het volgende scherm verschijnt. 

 
 

We halen de elektrode uit de buffervloeistof 7.00 en maken deze weer droog met papier niet vegen 

maar deppen en zetten deze in de Ph-buffervloeistof 4.00 

 

We wachten nu totdat de ruwe ADC-waarde niet meer veranderd, wachten daarna nog 1 minuut en 

drukken achter nieuwe waarde versterking op het scherm. .M.B.V het numerieke toetsenbord wat 

verschijnt  vullen we 4 in. Zie onderstaand scherm 

 
 

Druk op Ent. Het ijken van de Ph is nu voltooid. Met Exit stappen we weer naar het ijkmenu.  
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3.2.4. IJken Vrij Beschikbaar Cl 

Vanuit het hoofdmenu drukken we op ijken en toetsen de code 1,2,3,4 in als de code nog geldig is, 

(dit is een bepaalde tijd) dan zal  hier niet om gevraagd worden. 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

We drukken op ijken achter het te ijken VBCL-kanaal.  

Het volgende scherm verschijnt 

 

 
 

 

Bij de monsternamekraan van het meetpaneel pakken we water en zetten daarna het paneel helemaal 

dicht om het nulpunt te bepalen. We wachten nu totdat de ruwe ADC-waarde zo goed als niet meer 
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veranderd, (tijdens het wachten kunnen we alvast de vrije Cl-waarde meten van het 

monsternamewater wat we zojuist gepakt hebben M.B.V het DPD No1 tablet). wachten daarna nog  1 

minuut.  

We drukken op nulpunt en versterking, het volgende scherm verschijnt. 

 
 

Druk achter nieuwe waarde nulpunt op het scherm.  

M.B.V het numerieke toetsenbord wat verschijnt  vullen we 0 in. 

 

Zie volgende scherm 

+  

 

Druk op Ent. 

Het onderstaande scherm verschijnt 
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Stel de doorstroming op het paneel weer in, we wachten nu totdat de ruwe ADC-waarde zo goed als 

niet meer veranderd, wachten daarna nog 1 minuut en drukken achter nieuwe waarde versterking 

op het scherm. .M.B.V het numerieke toetsenbord wat verschijnt, vullen we nu de gemeten vrije Cl-

waarde  waarde met  de DPD1 tablet in. De versterking niet ijken onder de 0,5 mg/l VBCL! 

 

Zie volgende scherm 

 
 

Druk op Ent.  Het ijken van de vrij Cl-waarde is nu voltooid. Met Exit stappen we weer naar het 

ijkmenu, het onderstaande scherm verschijnt. 
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Bij Vrij Beschikbaar chloor (VBCL) kunnen we ook kiezen om alleen de versterking te ijken en hier de 

gemeten vrije cl-waarde met de DPD-1 tablet  in te geven, maar het nulpunt zal ook af en toe geijkt 

moeten worden. 
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3.2.5. IJken Totaal Beschikbaar Cl 

Vanaf versie 2.16 is er met behulp van een potentiostatische opnemer 4-20mA (=0-2mg/L) de 

mogelijkheid om gebonden chloor te meten.  

Deze meting zal na koppeling aan een VBC als Vrij Gebonden Chloor (VBCL) kanaal zichtbaar zijn. 

In het ijkmenu en Configuratie is de Totaal Beschikbaar Chloor (TBCL) zichtbaar. 

In het overzicht, grafiek, en instellen menu is het  Gebonden Beschikbaar Chloor (GBCL) zichtbaar. 

Als bij levering de meting op is gegeven is deze al door Hydrochemie Conhag geijkt. 

Na de eerste in gebruik name (ijking) van deze meting dient deze alleen op VERSTERKING te 

worden geijkt. 

Deze procedure is dezelfde als het ijken van Vrij Beschikbaar Chloor (VBCL) maar dan met de totaal 

chloor meting (DPD1+3) in de handmeter en ALLEEN VERSTERKING IJKEN. 

 

Druk vanuit overzicht op “EXIT” en daarna op “IJKEN” en toetsen de code 1,2,3,4 in, als de code 

nog geldig is, (dit is een bepaalde tijd) dan zal  hier niet om gevraagd worden . 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 

 
 

We drukken op ijken achter het te ijken Totaal Beschikbaar Chloor-kanaal (TBC).  
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Het volgende scherm verschijnt 

 
 

We drukken op Alleen versterking. 

Het volgende scherm verschijnt 
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We  doen een handmeting totaal chloor met DPD1 & DPD3 en drukken achter nieuwe waarde 

versterking op het scherm. 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

Vul nu de gemeten waarde en druk op Ent 

Het ijken van het TBCL kanaal is nu voltooid. Met Exit stappen we weer naar het ijkmenu,  

het volgende scherm verschijnt 

 

 
 

Druk nogmaals op exit om in het hoofdmenu te komen, het volgende scherm verschijnt 
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Nu gaan we het TBCL kanaal koppelen met een VBCL kanaal. 

Druk nu op “instellen” het volgende scherm verschijnt. 

 

 
 

Druk op het te koppelen GBCL kanaal.  
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het volgende scherm verschijnt. 

 

 
 

Druk nu op “Niet gekoppeld” totdat het juiste VBCL kanaal verschijnt. 

 

 
 

 

Nu is kanaal 3 GBCL gekoppeld aan kanaal 2 VBCL en zal er in het overzicht Gebonden Beschikbaar 

Chloor te zien zijn.  

Druk nu op SAVE om deze koppeling op te slaan. 
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3.2.6. IJken Flow 

Als men een nieuwe regelaar ontvangt en de leiding diameters worden doorgegeven waarin de 

flowmeting zich bevindt hoeft men zelf de flow niet  te ijken ,maar wordt dit door hydrochemie-conhag 

al ingeregeld. Flow-ijken we drukken op ijken en toetsen de code 1,2,3,4 in, als de code nog geldig is, 

(dit is een bepaalde tijd) dan zal  hier niet om gevraagd worden . 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

We drukken op ijken achter het te ijken Flow-kanaal. Het volgende scherm verschijnt 

 
 

We drukken op nulpunt en versterking. 

Het volgende scherm verschijnt 
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We zetten de circulatie van het te ijken flow-kanaal stil en we wachten nu totdat de ruwe ADC-waarde 

zo goed als niet meer veranderd, wachten daarna nog 1 minuut en drukken achter nieuwe waarde 

nulpunt op het scherm. 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

M.B.V numeriek toetsenbord  vullen we 0 in. 

Druk op Ent . 
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Het volgende scherm verschijnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zetten de circulatie van het te ijken flow-kanaal weer aan  en we wachten nu totdat de ruwe ADC-

waarde zo goed als niet meer  veranderd, wachten daarna nog  1 minuut en drukken achter nieuwe 

waarde versterking op het scherm. 

 

Het onderstaande scherm verschijnt 

 
 

Bij het Flowkanaal is deze waarde ook meteen het setpoint. Druk op Ent 

Het ijken van het Flowkanaal is nu voltooid. Met Exit stappen we weer naar het ijkmenu,  
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het volgende scherm verschijnt 

 
 

Druk nogmaals op exit om in het hoofdmenu te komen, het volgende scherm verschijnt 

 

 
 

 

3.2.7. IJken temperatuur, Redox, Ec, Nivo 

IJken temperatuur/Redox/Ec/Nivo gaat volgens het zelfde principe als de hiervoor besproken 

metingen bij vragen neem contact op met Hydrochemie-Conhag B.V. 
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3.3 Overzichtsscherm 

Druk op overzicht het onderstaande scherm verschijn 

 
 

Dit is het scherm ,waarin  links de setpoints [ gewenste waardes] worden weergegeven en daarnaast 

de actueel gemeten waardes. Dit is het scherm wat in  normaal bedrijf altijd in beeld is zolang de 

screensaver niet in werking is. Bij alarm zal er een pieptoon volgen en zal het scherm uit de 

screensaver komen.  

Vanaf versie 2.13 beschikt de Micro TS over “Pulstellers” deze zijn te zien door op de knop 

“Pulstellers” te drukken onder in het scherm.  

 

 
 

Om een systeem te resetten dient men de “RESET” knop tenminste 1sec. ingedrukt te houden. 

 Met Exit stappen we weer naar het Overzicht het volgende scherm verschijnt. 
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Met Exit stappen we weer naar het Hoofdmenu het volgende scherm verschijnt. 
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3.4 Grafiek meetresultaten 

We drukken op Graph. Het volgende scherm verschijnt 

 
Hier kunt u per systeem een grafiek zien, selecteer het systeem om de grafiek te zien. 

De grafiek toont de afgelopen 24 uur met een intervaltijd van 15 minuten en een retentie van 1 week. 

 

 
 

In deze grafiek kunnen we kijken of dat de metingen stabiel gebleven zijn.  

De grafiek geeft de gemeten waardes weer. 

 

 

 

Met  Exit stappen we weer naar het hoofdmenu 
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Zie onderstaand scherm 
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3.5 Alarm overzicht 

We drukken op Alarm  Het volgende  scherm verschijnt 

 
 

In dit scherm kunnen we terugkijken  welke alarmen er geweest zijn. 

Status: A= Active, C= Cleared. 

Met  Exit stappen we weer naar het hoofdmenu 

 

Zie onderstaand scherm 
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3.6 Tijd en datum instellen 

 

De systeemtijd en datum van de regelaar is alleen vanuit het “overzicht” scherm in te stellen 

 

 

Druk op de klok in de linker bovenhoek het volgende scherm verschijnt.indien er om een password 

gevraagd toets (1234) in en druk opnieuw op de klok. 

 

 

De tijd en datum zijn nu in te stellen, bevestig met “Set & Exit”. 
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3.7 Taal instellen 

 

In het “Configuratie” menu is er de mogelijkheid om een andere taal in te stellen. 

Er is keuze uit: Nederlands of Engels, door op de desbetreffende vlag te drukken krijgen alle menu’s 

van de regelaar de gewenste taal. 

 

 
Let op: dit werkt alleen vanaf versie 1.11b 

 

 

3.8 Alarm mute 

 

Voor de installateur is er vanaf versie 1.11b een onderdrukking van het akoestisch alarm ingebouwd. 

Druk op de knop links onderin tussen “SAVE” en de Nederlandse vlag, hierna kan je een tijd ingeven 

0-240min. waarin de regelaar geen pieptoon geeft bij alarmen. Als deze tijd verstreken is zal de 

regelaar weer een akoestisch signaal geven bij een alarm. 
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4. Hycontrol meetpaneel 

 

4.1 Werkwijze van Hycontrol meetpaneel 

In het onderstaande figuur is het meetpaneel weergegeven met de daarbij behorende betekenis van 

de componenten 

 

 

  1. Afsluiter 2x 

  2. Regelkraan 

  3. Vuilvanger 

  4. Monsternamekraan 

  5. Koper – elektrode 

  6. Flowmeter 

  7. Flowmeterbewaking  

  8. pH – elektrode  

  9. Redox – elektrode (optie) 

10. Platina – elektrode (ingedraaid in koper – 

elektrode) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor goede meetresultaten is het noodzakelijk dat het meetpaneel regelmatig wordt gecontroleerd of 

de standaardinstellingen ingesteld zijn. 

 

De standaardinstellingen van het meetpaneel zijn als volgt: 

- Afsluiters pos. 1  : Open 

- Regelkraan pos. 2  : Open, zodanig dat de doorstroomsnelheid van het 

monsternamewater een doorstroomsnelheid heeft van 60 liter per uur, welke af te lezen is op de 

doorstroommeter (pos. 6) 

 

Tevens is het noodzakelijk dat de vuilvanger (pos. 3) regelmatig wordt gereinigd om verstopping van 

het paneel te voorkomen. 

Het meetpaneel kan maximaal 4 meetcomponenten bevatten, namelijk vrijchloormeetcel t.b.v. 

chloormeting, pH-elektrode t.b.v. pH-meting, Pt-100 t.b.v. temperatuurmeting en een Redox-elektrode 

t.b.v. Redox-meting. Standaard is het meetpaneel uitgevoerd met de vrijchloormeetcel en een pH-

elektrode.  
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4.2 Onderhoud en reserveonderdelen 

 

Onderhoud 

 

Onderhoud van het Hycontrol meetpaneel (doorstroom paneel) bestaat uit: 

 

1. Het regelmatig controleren of de doorstroomsnelheid van het monsternamewater goed is 

ingesteld. De doorstroomsnelheid dient op 60 l/h ingesteld te zijn welke door de regelkraan 2 is af te 

stellen. 

 

2. Controleer regelmatig of het filter 3 niet verstopt is. Door afsluiters 1 te sluiten en de wartel 

van het filter los te draaien. Reinig het zeefje en draai de wartel weer aan. Open vervolgens afsluiters 

1. Controleer tevens de doorstroomsnelheid, deze zal waarschijnlijk iets hoger liggen.  

 

3. Zorg ervoor dat de onderkant van de pH-elektrode altijd onder water blijft staan. Indien dit niet 

wordt gedaan, zal de pH-elektrode uitdrogen en niet meer bruikbaar zijn. Vooral voor buitenbaden die 

‘s winters uitgeschakeld worden is dit van belang. 

 

4. Gebruik nooit een (waterpomp-) tang om de wartels van afsluiters of koppelingen vast te 

maken, handvast is vast genoeg. Dit voorkomt het breken van de wartels en het leidingwerk. 
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Reserve onderdelen 

 

Vuilvanger (3) 

 

No. Benaming Bestelnummer  

 

COMPLEET  51523050016 

1 Huis  511660001 

2 O-ring  511660002 

3 Zeefhouder 511660003 

4 Opsluitring 511660004 

5 Zeef 1,5 mm 511660005 

6 Wartelmoer 511660006 

7 Borgring 511660007 

 

 

Vrijchloormeetcel 

 

No. Benaming  Bestelnummer  

 

1 Koper elektrode  5659156020 

2 Platina elektrode 5658151025 

3 Glaskogelset (200st) 5658170019 

4 O-ring koper elektrode 5659080091 

5 O-ring platina elektrode 5659081047 

 

 

pH-elektrode (8) 

 

No. Benaming  Bestelnummer 

 

1 pH-elektrode  55170001 

2 Kabel 1 mtr 1 stekker 5517920110 

3 Kabel 3 mtr 1 stekker 5517920310 

4 Kabel 5 mtr 1 stekker 5517920510 

5 Buffervloeistof pH 4 55119430 

6 Buffervloeistof pH 7 55119439 
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5. Technische specificaties Hycontrol micropool TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Behuizing 
Gewicht 
Afmeting 
Voedingsspanning in 
Voedingsspanning uit 
Stuur contact uitgangen    
Digitale ingangen contact 
Analoge ingangen 
Aansluitingen klemmen 
Controller 
Eprom geheugen 
Ram geheugen  
Communicatie poort 
Elektrode kalibratie 
Display  
Display afmetingen 
Beeld resolutie  
Bediening 
Externe uitlezing 
Regeling 
Regeling 
Regeling 
Regeling 
Omgevingstemperatuur 
Taal opnemer 

kunststof IP 65  
ca. 10.000 gram 
L x H x D=200mm Zie bovenstaande afbeelding; wandmontage 
100 - 240 VAC,0,8amp 50/60 Hz 
24 VDC (+/- 10 %) 1,65 Amp 
8 stuks contactbelasting 24 VDC. 0,25 Amp 
16 stuks contactingangen 
8 stuks 12 bits resolutie (2 draads) 
draad doorsnede van 0,2 tot 2,5mm² 
Rabbit, kloksnelheid 22 MHz 
Flash 
maximaal 250 K 
Modbus en/of ethernet 
d.m.v. software (fijn afregeling) 
Touch screen 256 kleuren 
5,6 inch (7 inch bij VNC uitvoering) 
320 x 234 (800 x 600 bij VNC uitvoering) 
Touch screen 
d.m.v Modbus en/of ethernet 
pulsfrequentie F 
Aan/Uit V 
Pulslengte I 
PID regeling P 
+ 0 ... + 35 graden 
Nederlands (overige talen: optioneel)  

 

 

Meetingang 
(naar keuze) 

pH Cl Flow mV  Temp EC 

Meetbereik 2 – 14 pH 0 – 5 mg/l 0 – 1000 
m3/h 

-1000 - + 1000 0 - 50°C 0-2000 
µS/cm 

Ingangsgevoeligheid ±54 per pH deel ±35A/ppm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nulpunt instelling ± 7pH ± 0 mg/l 0,0 0mV 0°C 0 

Niet lineariteit < 0,1% < 0,1% < 10% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Onnauwkeurigheid < 1% < 1% < 10% < 1% < 1% < 1% 

Temp. coëfficiënt < 0,1%°C < 0,1%°C n.v.t. < 0,1%°C < 
0,1%°C 

< 0,1%°C 

Responsietijd < 15 sec. < 15 sec. < 15 sec. < 15 sec. < 15 sec. < 15 sec. 
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6. Aansluitschema’s Hycontrol micropool TS 

6.1 Klemmenstrook Hycontrol micropool TS 

 



Handleiding “Hycontrol Micropool TS” 

Versie 2.17 13-06-2016  -39- 

 

6.2 Voorbeeld aansluitingen Hycontrol micropool TS 
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6.3    Modbus adressen Hycontrol micropool TS 

 

Koppelvlak Modbus Micro POOL TS RS485 RTU en TCP/IP 

Modbus ID: 3 Standaard waardes tenzij anders opgegeven. 

Baud rate: 9600 Standaard waardes tenzij anders opgegeven. 

Functiecode: 3 Holding Register 

Data bits:   8   

Stop bits:  1   

Parity: NONE   

Item Adres Type opmerking 

Versienummer 17 Integer   

Setpoint kanaal 1 21 Integer   

Setpoint kanaal 2 22 Integer   

Setpoint kanaal 3 23 Integer   

Setpoint kanaal 4 24 Integer   

Setpoint kanaal 5 25 Integer   

Setpoint kanaal 6 26 Integer   

Setpoint kanaal 7 27 Integer   

Setpoint kanaal 8 28 Integer   

Meetwaarde kanaal 1 51 Integer   

Meetwaarde kanaal 2 52 Integer   

Meetwaarde kanaal 3 53 Integer   

Meetwaarde kanaal 4 54 Integer   

Meetwaarde kanaal 5 55 Integer   

Meetwaarde kanaal 6 56 Integer   

Meetwaarde kanaal 7 57 Integer   

Meetwaarde kanaal 8 58 Integer   

Meetwaarde kanaal 1 2432 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 2 2433 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 3 2434 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 4 2435 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 5 2436 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 6 2437 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 7 2438 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Meetwaarde kanaal 8 2439 Integer 3 cijfers achter de comma. 

Heartbeat recieve B251 Binary Functiecode 1: COIL STATUS 

Heartbeat send B252 Binary Functiecode 1: COIL STATUS 

Uitgang 1 2402 Binary   

Uitgang 2 2403 Binary   

Uitgang 3 2404 Binary   

Uitgang 4 2405 Binary   

Uitgang 5 2406 Binary   
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Uitgang 6 2407 Binary   

Uitgang 7 2408 Binary   

Uitgang 8 2409 Binary   

Alarm 1 2412 Binary   

Alarm 2 2413 Binary   

Alarm 3 2414 Binary   

Alarm 4 2415 Binary   

Alarm 5 2416 Binary   

Alarm 6 2417 Binary   

Alarm 7 2418 Binary   

Alarm 8 2419 Binary   

Flowswitch 1 2422 Binary   

Flowswitch 2 2423 Binary   

Flowswitch 3 2424 Binary   

Flowswitch 4 2425 Binary   

Flowswitch 5 2426 Binary   

Flowswitch 6 2427 Binary   

Flowswitch 7 2428 Binary   

Flowswitch 8 2429 Binary   

Verzamelregister uitgangen 2401 Binary   

Verzamelregister alarmen 2411 Binary   

Verzamelregister ingangen 2421 Binary   

Pulsteller kanaal 1 2441 Integer  

Pulsteller kanaal 2 2443 Integer  

Pulsteller kanaal 3 2445 Integer  

Pulsteller kanaal 4 2447 Integer  

Pulsteller kanaal 5 2449 Integer  

Pulsteller kanaal 6 2451 Integer  

Pulsteller kanaal 7 2453 Integer  

Pulsteller kanaal 8 2255 Integer  
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6.4   HTML Webpagina. 

De Micro TS beschikt ook over een webpagina, door middel van een standaard netwerkkabel is de 

regelaar aan de wartelzijde op het netwerk aan te sluiten. 

Het IP-adres is in het “configuratiescherm” in te stellen. (zie onderstaand scherm.) 

 
 

De webpagina is op te roepen via de webbrowser op het adres dat in het configuratiescherm is 

ingegeven gevolgd door “:8080” voorbeeld: http://192.168.1.240:8080. 

Het onderstaande scherm verschijnt  

 

 
Dit scherm ververst automatisch. 

 

http://192.168.1.240:8080/
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Om naar de “instellingen” te gaan dient men op “Naar Instellingen” te drukken. 

Het volgende scherm verschijnt. 

 

 
 

Via portforwarding (port:8080)  zou de regelaar ook van buitenaf (bijvoorbeeld thuis) te zien kunnen 

zijn. 

Meer info op: http://portforward.com/ (engels) 

 

 

6.5 VNC viewer. 

 

Met behulp van een speciaal touchscreen kan er een VNC koppeling gemaakt worden. 

Met deze koppeling is het mogelijk de MicroTS op afstand volledig te kunnen bedienen. 

Hiervoor is een vooraf op te geven IP adres en een netwerkaansluiting (cat5) met internet nodig. 

Verder zou Port:5900TCP en Port: 5800TCP open gezet moeten worden in de Modem/Router. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Hydrochemie Conhag B.V. 

Meer info over het open zetten van poorten kunt u vinden op: http://portforward.com/ (engels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portforward.com/
http://portforward.com/


Handleiding “Hycontrol Micropool TS” 

Versie 2.17 13-06-2016  -44- 

 

7. Probleemoplossing 

probleem oorzaak  oplossing 

Kanaal is weg gevallen. Regelaar is spanningsloos 
gemaakt tijdens ijken.(Tijdens 
het ijken zet de Micro TS het 
kanaal tijdelijk uit om alarm en 
overdosering te voorkomen. 
Bij spanningsuitval komt het 
kanaal dan niet meer terug.) 

Het kanaal is weer te activeren 
in het configuratie menu. 
Controleer instellingen zoals 
flowswitch. 

In de war na ijken. Er is iets fout gegaan in het 
ijkproces. 

Nogmaals ijken maar pas op 
0-punt en versterking 
drukken als het 0-punt 
bereikt is. 

Micro TS reageert niet op 
touchscreen. 

Er is geen communicatie 
tussen touchscreen en 
processor board. 

Controleer of de kabels van 
het touchscreen goed zijn 
aangesloten 

Communication error in het 
scherm. 

De Touchscreen heeft geen 
communicatie met het 
processorboard. 

Controleer de aansluitingen, 
en of er voedingsspanning op 
het processorboard aanwezig 
is. 

Micro TS stuurt niks en geeft 
geen alarm. 

Het service contact is 
aangesproken. Bij het maken 
van het servicecontact 
blokkeert de Micro sturing en 
alarm.  

Controleer of het 
servicecontact is 
aangesproken, en haal het zo 
nodig los. 

meetwaardes staan vast, maar 
regelaar is wel bedienbaar. 

De voeding van de versterking 
printen is defect. 

De voeding dient vervangen te 
worden door type TMM40212. 

Geen beeld op touchscreen. De voeding van de processor 
en touchscreen is defect. 

De voeding dient vervangen te 
worden door type TMM40212. 

Geen beeld op touchscreen. De touchscreen krijgt geen 
voedingsspanning, of is door 
zijn branduren heen. 

Controleer of de touchscreen 
voedingsspanning krijgt. 
Anders dient het scherm 
vervangen te worden. 

Micro TS geeft Flowswitch 
alarm. 

de doorstroming over het 
meetpaneel is te laag. 

Voer de doorstroming op naar 
min. 60L/h. vervang indien 
nodig contactblok en/of vlotter. 

Doseerpomp reageert niet op 
de puls van de regelaar. 

De polariteit van de sturing zit 
verkeerd om. 

Draai de + en - van de sturing 
om in de klemmenstrook van 
de regelaar. 

Micro TS gaat na reset 
meteen in alarm. (flowswitch 
alarm) 

de doorstroming over het 
meetpaneel is te laag. 

Voer de doorstroming op naar 
min. 60L/h. vervang indien 
nodig contactblok en/of vlotter. 

micro TS gaat na reset met 1 
minuut in alarm. (Flow alarm) 

De doorstroming van het 
zwembad is te laag. 

Controleer of er doorstroming 
is en of de flowsensor signaal 
geeft. Controleer of de 
alarmwaardes goed staan 
ingesteld laag alarm moet van 
het setpoint afgetrokken 
worden, en hoog alarm moet 
bij het setpoint opgeteld 
worden. 
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Micro TS geeft Flow alarm. De doorstroming van het 
zwembad is te laag. 

Controleer of er doorstroming 
is en of de flowsensor signaal 
geeft. Controleer of de 
alarmwaardes goed staan 
ingesteld laag alarm moet van 
het setpoint afgetrokken 
worden, en hoog alarm moet 
bij het setpoint opgeteld 
worden. 

Micro TS gaat na reset met 10 
min of meer in alarm. 

De alarmwaarde is onder het 
laag alarm of boven het hoog 
alarm gekomen, gedurende de 
alarmvertraging. 

Controleer of de meting nog 
juist is. Alarm instellingen 
nakijken. Laag alarm dient 
men van het setpoint af te 
trekken. Hoog alarm dient men 
bij het setpoint op te tellen. 

 


