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Automatische zwembadregeling 
geschikt voor het meten en regelen van: VRIJCHLOOR en pH
De Micropool Basic maakt een continu bewaking, controle en registratie van uw waterkwaliteit mogelijk. 
De Micropool Basic is samengesteld uit een meetbord (afmetingen 330 x 900 mm) en de Hycontrol Micro Basic 
meetversterker regelaar.
 
Bediening
De bediening van de Hycontrol Micro Basic is eenvoudig. Instellingen zoals automatische calibratie en regelfuncties worden met mem-
braanschakelaars uitgevoerd.
 
Display
2-regels (x16 karakters), alphanummeriek
LCD- scherm met achtergrond verlichting
 
Metingen
De MicroBasic  heeft de mogelijkheid voor het meten en regelen van twee parameters. 
Namelijk de waarden pH en vrijchloor.
 
Regelingen
Voor aansturing van de doseerapparatuur kan per kanaal een keuze worden gemaakt uit een: Pulsfunctie (proportioneel).
Deze regeling geeft pulsfrequentiesignalen en afhankelijk van de gemeten afwijking varieert het aantal pulsen per minuut. 
De zelfdenkende PI-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 magneetdoseerpompen.
 
Pulsfunctie
Geeft pulssignalen waarvan de pulslengte afhankelijk van de afwijking van de gemeten waarde is. 
Hiermee kan bijv. een magneetventiel of een chloor elektrolyse unit en motorgestuurde pompen aangestuurd worden.
 
Aan / Uit functie
Heeft in tijd verstelbare, vertraagd schakelende relais en wordt o.a. vaak toegepast bij het inschakelen van motorrelais, vooralarmering, 
magneetventielen en slangenpompen.
 
Meetwaterblok
Zeer compact uitgevoerd. 
Geleverd inclusief:
-  chloormeetcel
-  pH elektrode en kabel
-  doorstroombewaking met contact
-  regelkraan
-  vuilfilter
-  monsternamekraan
-  slangaansluitingen d.m.v. klemkoppeling 6/12mm
 
 Mogelijkheden extern
-  aansluiting voor een extern contact dat alarm geeft en de dosering buiten werking stelt 
   (bijvoorbeeld Flow)
-  serviceaansluiting die dosering en alarmering buiten werking zet, bijv. bij filterspoeling.
-  melding laagniveau doseervaten
 
Uitgangen (2x)
-  relaisuitgang t.b.v. pompaansturing
-  verzamel storingsuitgang hoog en laag alarm
-  4-20mA galvanisch gescheiden uitgang t.b.v. externe uitlezing
-  RS 232

        Voor meer informatie:

HYDROCHEMIE-CONHAG BV
www.hycon.nl


