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WAARSCHUWING 

 
 

 
Deze handleiding is gewijd aan het technisch personeel verantwoordelijk voor de installatie, 

het beheer en onderhoud op locatie. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade of storingen die optreden na tussenkomst door niet-geautoriseerd personeel, of niet 

voldoet aan de voorgeschreven instructies. 

 

Voor het uitvoeren van onderhoud of reparatie, dient u ervoor te zorgen dat het systeem 

elektrisch en waterzijdig wordt afgesloten. 

 

Afvalmateriaal dient men af te voeren volgens de plaatselijke wetgeving. 

 

 
 

 

 

Hoe de regelaar retour te zenden 

Om het apparaat voor reparatie of ijking doeleinden terug te sturen, gaat u als volgt te werk: 

 Voor reparatie of kalibratie dient u de regelaar altijd bij ons aan te melden, en geef een duidelijke 

klachtomschrijving op.  

 Reinig het apparaat goed, om eventuele aanwezigheid van chemicaliën te elimineren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De fabrikant kan het instrument of de technische handleiding zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.  
 

Garantie 

Al onze producten worden gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering. 
Garantie is niet geldig als de instructies van de installatie, het onderhoud en het gebruik, niet strikt gevolgd door 
de gebruiker. Lokale regelgeving en toepasselijke normen zijn ook te volgen.
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MEEGELEVERD 

De MICRO-BASIC regelaar wordt compleet geleverd met: 
1) schroeven en doppen voor wandmontage 
2) handleiding 
 

INTRODUCTIE EN BELANGRIJKSTE TECHNISCHE 
OPMERKINGEN 

De MICRO-BASIC is een rationeel en nauwkeurig systeem voor het beheren en besturen van de 

belangrijkste parameters in de behandeling van zwembadwater. 

De digitale microprocessor regelaar is voorzien van een gebruiksvriendelijke configuratie en kalibraties, 

2-rij LCD, digitale en analoge uitgangen volledig instelbaar door middel van software, en een seriële 

poort voor communicatie met de PC of modem voor de afstandsbediening. 

De ingangen zijn standaard ingesteld volgens de wensen van de klant. 

 

Andere belangrijke kenmerken: 
1) Meer talige interface 

2) Vijf meetingangen (4 te specificeren op bestelling + temperatuur, altijd aanwezig); bij dubbele 

ingangen voor potentiostatische cel voor het analyseren van vrij en totaal chloor, maatregelen 

worden zes, omdat het gebonden chloor wordt berekend als het verschil tussen totale en vrije 

chloor. 

3) Digitale uitgangen: relais configureerbaar als setpoint, max. of min. alarmen, proportionele regeling 

(PWM of PFM), geplande aanpassingen (in tijd of per uur), met of zonder timing. 

4) Mogelijkheid om een lage spanning uitgang (24V ~), voor het aansturen van kleine doseerpompen 

of magneetventielen zonder toevoeging van transformatoren met een veilige spanning; max 20VA 

stroomverbruik (meer op aanvraag). 

5) Analoge uitgangen voor het exporteren van meetwaarden naar externe apparaten; met galvanische 

scheiding. 

6) Service contact voor het uitschakelen van de sturing (aan te sluiten op de filterpomp schakelaar). 

7) 7) FLOW-ingang voor het bewaken van de doorstroming over het meetpaneel. 

8) In bedrijf melding voor externe indicatie van de juiste werking. 

9) Alarmen en fouten (diagnostische) worden direct op het display weergegeven. 

10) Datum en tijd label weergave, geheugen na stroomuitval. 

11) Configuratie en kalibratiegegevens opgeslagen op niet-vluchtig geheugen gedurende ten minste 10 

jaar. 

12) De gegevens log downloadbaar via seriële poort. 

13) RS232C of RS485 seriële lijn (optioneel, te specificeren op bestelling), met galvanische scheiding 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Ingangen 

pH 0.00 … 14.00 pH; ingang impedantie > 10^12 Ohm 

(Nauwkeurigheid beter dan 0.02 pH, reproduceerbaarheid beter dan  

0.01 pH) 

       Redox –1000 … +1000 mV; ingang impedantie > 10^12 Ohm 

(Nauwkeurigheid beter dan  0.02 mV, reproduceerbaarheid beter dan  

0.01 mV) 

      Ampèrometrische Cel  0 … 1.00; 0 … 5.00 mg/L – te specificeren op bestelling  

(Nauwkeurigheid beter dan 0.02 mg/L, reproduceerbaarheid beter dan 

0.01 mg/L) 

       Potentiostatische Cel  0 … 1.00; 0 … 2.00; 0 … 5.00; 0…10.00 mg/L - te specificeren op 

bestelling; andere bereiken op aanvraag 

 (Nauwkeurigheid beter dan 0.02 mg/L, reproduceerbaarheid beter dan 

0.01 mg/L) 

  Geleiding bereik en cel constante worden gespecificeerd op bestelling; meting 

visualisatie op 2000 punten 

 (Nauwkeurigheid beter dan 4 punten, reproduceerbaarheid beter dan 2 

punten) 

Standaard Ingang bereik te specificeren op bestelling - bijv. troebelheid 0 ... 100 NTU 

(Nauwkeurigheid beter dan 0.2% FS, reproduceerbaarheid beter dan  

0.1% FS) 

        Temperatuur 0.0 … +100.0 °C; ingang via Pt100 sensor (Pt1000 op aanvraag) 

 (Nauwkeurigheid beter dan 0.3°C, reproduceerbaarheid beter dan 

0.2°C) 

Opmerking: precisie en reproduceerbaarheid gegevens hebben alleen betrekking op de elektronica van 

de regelaar en niet op de meetfout van de sensors 

 

Standard Configuratie: In1 (meas1) = pH    

In2 (meas2) = RX  

In3 (meas3) = Vrij Beschikbaar Chloor ampèrometrisch (5 mg/L FS) 

In4 (meas4) = chloor potentiostatisch (5 mg/L FS) 

In5 (meas5) = temperatuur 

 

Display  Twee- rijen (x 16 karakters) alfanumeriek LCD, met achtergrondverlichting 

Voeding   230 V~ ±10%, 50-60 Hz, 45 VA (110 of 24 V~, 50-60 Hz op aanvraag) 

 

Relais Uitgangen beschikbaar op verwijderbare klemmenstroken; 

4 stuur relais (K1, K2, K4, K5); kan worden aangestuurd door elk van de 

vijf metingen; 

1 alarm relais (K3); Failsafe; kan ook worden ingesteld als NO; 

K1, K2 en K3 hebben een ohmse contact belasting max 250V ~, 3A, terwijl 

K4 en K5 een contact belasting hebben van max 24 V (V ~ of V), 3A 

Standaardfabrieksinstellingen (tenzij anders aangegeven door de klant): 

 K1 en K2 = uitgang 230 V~ 

 K3, K4, K5 = Potentiaal vrij contact 
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Alternatieve configuraties (aan te vragen op bestelling): 

 K1, K2, K3 = contact uitgang of 230 V ~ 

 K4 en K5 = contact of uitgangsspanning (24 V ~, max 20 VA) voor de 

directe aandrijving van magneetventielen (bijv. Hycon Tablet 18) 

 

K4 en K5 kunnen ook worden geconfigureerd als Solid State Relais 

uitgang die compatibel is met de puls ingang van doseerpompen. Deze 

speciale configuratie moet worden gevraagd bij bestelling. 

 

mA Uitgangen 2 Uitgangen, 0-20 of 4-20 mA, selecteer baar voor elke meting (selectie 

via software), met galvanische scheiding van in- en microprocessor; 

maximale belasting: 700 Ohm; max fout: 0,2% FS  

 

Ingangen Potentiaalvrij contact; OFF: contact van de filter pomp schakelaar; indien 

actief, schakelt uitgangen; kunnen worden ingesteld als NO of NC op de 

S36 jumper 

Waarschuwing! De overige jumpers (S37 ... S41) zijn in de fabriek 

ingesteld en mogen niet worden gemanipuleerd door de gebruiker om 

welke reden dan ook! 

    FLW: contact van flowswitch meetpaneel 

LEV1: contact van niveauvlotter van tank 1  

LEV2: contact van niveauvlotter van tank 2 

 

Seriële poort RS232C or RS485, beschikbaar op mini 4-pins klemmenstrook  

 

Omgeving   Opslag temperatuur  -20 … +60 °C 

    Werk temperatuur  0 … +50 °C 

    RV-max   90% geen condens 

 

Beschermingsklasse  IP65 

 

Dimensies   L 320 x H 270 x B 120 mm 

Montage   Met behulp van de meegeleverde 

Schroeven en pluggen; 

Boor eerst het bovenste gat en hang het 

apparaat op, 

Boor dan de twee bevestigingsgaten aan 

de onderzijde 

Wartels   5 x PG9 voor het vastklemmen van 

Kabels van dia. 5-9 mm  

    (Andere uitvoeringen op aanvraag) 

 

Gewicht   Ongeveer 3 kg  

 

 

         
 
 
 

       H = 215 
 
 
 
                 B = 280 
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OPMERKINGEN EN ALGEMENE ADVIEZEN 

1) Het apparaat niet installeren in de buurt van vocht en hittebronnen. 

2) Na installatie dient men de wartels voorzichtig aan te draaien, en deksel en front vast te 

schroeven. 

3) Als het apparaat niet inschakelt, zelfs wanneer gevoed, controleer de zekering F2 (0.5A); als de 

controller wordt ingeschakeld, maar geen spanning levert op de 230 V ~ uitgangen, controleer 

zekering F1 (4A); Als het apparaat wordt ingeschakeld, maar niet de voeding van de 24 V ~ 

uitgangen, controleer zekering F4 (2A). De zekering locaties worden getoond in het hoofdstuk 

"Elektrische aansluitingen". De zekeringen moeten worden vervangen door alleen technisch 

personeel, en het gebruik van reserve zekeringen van dezelfde grootte en de snelheid van de 

oorspronkelijke type. 

4) In het algemeen moeten de sensor aansluitkabels zo kort mogelijk zijn en zich ver van 

stroomkabels bevinden. 

5) Omwisselen van Fase en Nul aansluitingen van de voeding heeft geen invloed op de juiste werking 

van het apparaat, maar de interne beveiliging zekering (F1) wordt verbonden met de Nul in plaats 

van de Fase. Het gevolg hiervan zal zijn dat ook de Fase en de Nul van de 230 V ~ uitgangen 

worden. 

6) De aarding van de hoogspanningslijn (klem 3) moet worden aangesloten op de aarding van het 

elektrische systeem. De verbinding is niet vereist voor veiligheidsdoeleinden omdat MICRO BASIC 

een klasse II apparaat, maar het is essentieel om elektrische interferentie van de voeding te 

elimineren. 

7) De maximale belasting van de K1, K2 en K3 relais uitgangen is 3A @ 250V ~ Ohms; met 

inductieve belasting is de maximale stroom 1A (230V ~ voeding, kleine pompen of 

magneetventielen met een stroomverbruik tot 250VA kunnen direct worden aangedreven). Voor K4 

en K5 uitgangen, is het raadzaam om de 24V ~ veiligheid spanning niet overschrijden. 

8) In het geval van de 24 V ~ uitgangen, is het maximale vermogen 20VA; eventuele overbelasting 

kan de zekeringen laten doorbranden. 

9) In geval van inductieve belasting, moeten de uitgangen worden beschermd met de juiste 

onderdrukking systemen (RC-netwerken of varistoren in AC, dioden of varistoren in DC). Intern is 

het apparaat uitgerust met onderdrukkers geschikt voor 230V ~ op K1, K2 en K3, en 

onderdrukking systemen voor 24V ~ op K4 en K5. Een goede ontstoringsfilter moet dus bij 

bepaalde belasting/ voeding door de gebruiker worden gekozen. 

10) Om uw apparaat altijd maximaal te laten presteren, zelfs in omgevingen met veel ruis, is het 

raadzaam om de onderstaande instructies te volgen: 

a. Bevestig een ferrietkern om de voedingskabel. 

b. Sluit de afscherming van de kabels aan op de Aarde van de regelaar. 

c. Installeer RC-onderdrukkers (of soortgelijke inrichting) parallel aan de belasting. (Kies het juiste 

vermogen) 

d. Gebruik een efficiënte aarding van de apparatuur. 

e. Aard de kabels van de mA uitgangen als deze langer zijn dan 20 meter. 

11) Het apparaat dient altijd aan te zijn, om polarisatie vertraging van de sensoren te voorkomen, 

met als gevolg stuurfouten. Als het niet noodzakelijk is de regelaar te gebruiken voor meerdere 

uren (bijvoorbeeld 's nachts), wordt aanbevolen om de operatie te vergrendelen door de interne 

klok (zie hoofdstuk "Configuratie") of door de activering van het servicecontact. (Bijvoorbeeld 

door deze aan te sluiten op een-potentiaal vrij contact van de filter pomp schakelaar) 
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ELECTRISHE AANSLUITINGEN 

Om toegang te krijgen tot de aansluitklemmen, verwijder de deksel onder aan de regelaar.  
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Alle te gebruiken aansluitingen zijn aanwezig op verwijderbare klemmenstroken. 
 

1. Voeding: eerste klemmenblok van links; klemmen 1, 2, 3, genaamd FASE, NUL en AARDE. 
2. Daarnaast kunt u terminals voor de 5 uitgangsrelais vinden: 

 Klemmen 4, 5, 6 = relais K1  

 Klemmen 7, 8, 9 = relais K2  

 Klemmen 10 en 11 = relais K3  

 Klemmen 12 en 13 = relais K4  

 Klemmen 14 en 15 = relais K5 
Als K1 en K2 worden geconfigureerd als voltage uitgangen (230V), volgt de uitgang volgorde de 
voeding volgorde: Fase, nul, aarde. 
 

3. Daarna volgen twee mA Uitgangen: 

 Klemmen 16 en 17 = + en – van de mA uitgang 1  

 Klemmen 18 en 19 = + en – van de mA uitgang 2 
4. Daarna krijgen we de klemmen van de seriële poort. (RS232C or RS485), met de volgende 

indeling: 

 Klem 20 = V- 

 Klem 21 = TX 

 Klem 22 = RX 

 Klem 23 = GND 
Waarschuwing! De voeding (V-) kan alleen worden gebruikt door recorders zoals μMMC of 
RS485/ RS232 converters. Het is niet beveiligd en daarom kan elke overbelasting of 
kortsluiting het apparaat beschadigen! Zie de paragraaf "Seriële poort" voor verdere details. 

 
5. De volgorde van de klemmen hebben betrekking tot de Ingangen: 

 Klemmen 24, 25, 26 - meting ingang 1 (standaard = pH): REF (referentie), kern (+) en 
afscherming (-) van de afgeschermde kabel, respectievelijk 

 Klemmen 27, 28, 29 - meting ingang 2 (standaard = REDOX): REF (referentie), kern (+) en 
afscherming (-) van de afgeschermde kabel, respectievelijk 

 Klemmen 30, 31, 32, 33 - meting ingang 3 (standaard = Ampèrometrische cel): op de eerste 
twee klemmen sluiten we de Cu (koper) en Au (Platina) elektrodes aan; in geval van een 
afgeschermde kabel (langer dan 2 meter), sluiten we de afscherming op klem 32 of 33 aan. 

 Klemmen 34, 35, 36, 37 – meting ingang 4 (standaard = potentiostatische cel): aansluiten 
op volgorde van bruin (-5 V), wit (IN), geel (REF) en groen (+5 V) draden van de kabel van 
de potentiostatische cel, CP series. 
 

Opmerking: In geval van Ingangen afwijkend van de standaard configuratie, Zie de 
onderstaande tabel voor de aansluitingen (ook aanwezig in de opdruk op de bodemprint) 

 

Klemmen 
Ingang 1 

Klemmen 
Ingang 2 

Klemmen 
Ingang 3 

Klemmen 
Ingang 4 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

pH REF HI LO REF HI LO         

RX REF HI LO REF HI LO         

CLE12 REF Au Cu REF Au Cu Cu Au REF REF Cu Au REF REF 

mA -mA +mA +V -mA +mA +V +V +mA -mA REF +V +mA -mA REF 

CP       -5V IN REF +5V -5V IN REF +5V 

Cond.       Cel Cel REF NTC Cel Cel REF NTC 

 

 Klemmen 38 en 39 – meting ingang 5 (temperatuur): sluit een Pt100 sensor aan 

 Klemmen 40 en 41 – service contact: potentiaal vrij contact aan te sluiten op bedrijfsmelding 
van de circulatiepomp (of in het algemeen een "systeemfunctie" contact); dit contact kan NO 
of NC zijn, want het is configureerbaar via de S36 jumper.  
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 Wees ervan bewust dat LED OFF op het voorpaneel gaat aan om aan te geven 
"uitgeschakelde eenheid" en daarom uitgangen geblokkeerd.   

  
Opmerking: Alle klemmen die niet toegankelijk zijn op de klemmenstrook, zijn in de fabriek 
gereserveerd voor verschillende toepassingen en dienen niet door de gebruiker aangesloten 
te worden.  

 

 

 
 
In de tekening aan de 
zijkant zijn, de voeding 
en uitgang klemmen 
aangegeven, samen met 
de zekeringen en de 
door technici te 
configureren jumpers 
voor contact of spanning 
uitgangen. 
 
De jumpers voor uitgang 
configuratie zijn 
gemarkeerd van SC1 tot 
SC5, verwijzend naar 
het relais van K1 tot K5. 
Let op: de uitgangen K1, 
K2 en K3 kunnen 
contact of het type 
spanning (230 V ~, 
voedingsspanning) zijn, 
terwijl de uitgangen K4 
en K5 contact type 
(relais)zijn, (voor puls 
ingang van 
doseerpompen) kan ook 
op 24V ~ (met interne 
power pack), te 
specificeren bij 
bestelling. 
 
De jumpers moeten altijd 
worden verplaatst in 
paren.  
Voor contact uitgang de 
jumpers van het midden 
naar boven te verbinden. 
Voor 230 V ~ uitgang de 
jumpers van het midden 
naar beneden 
verbinden. 
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F3 = hoofdzekering voor een 
voedingsspanning van 24V~ 
(standard niet aanwezig) 

Voedings 
transformator 

F2 = zekering t.b.v. 
regelaar (5x20 F0.5A) 

F1 = zekering voor   
230V~ uit (5x20 F4A) 

F4 = zekering 24V~ 
uitgangen (5x20 F2A) 
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Waarschuwing! Om garantie te behouden NOOIT jumpers zonder toestemming van de fabrikant 
aanpassen! 
Deze tekening toont de ingangen en de jumpers van de ingangen, om toegang te krijgen tot de 
aansluitklemmen, verwijder het front van de regelaar. 
 
OFF = ingang NO  
ON = ingang NC 
 
Van links naar rechts: 
 
S36 = ingang OFF 
S37 = ingang FLOW 
S38 = ingang LEV.1 
S39 = ingang LEV.2 
S40 = ingang LEV.3 (speciale uitvoering) 
S41 = niet in gebruik 
 

Waarschuwing! Deze jumpers zijn in 
de fabriek ingesteld, met uitzondering 
van S36, dienen deze niet aangepast te 
worden.  
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OMSCHRIJVING VAN HET FRONT PANEEL 

 

 
 
 
- MENU/OK Toets  Geeft toegang tot CALIBRATIE en COFIGURATIE-menu’s,  

Door te lopen met de pijl Toets ( ):  

- Kalibreer meting 1 
- Kalibreer meting 2 
- Kalibreer meting 3 
- Kalibreer meting 4 
- Kalibreer meting 5 
- Standaard configuratie 
- Advanced configuratie 
- Set datum/ tijd 
- Test uitgangen  
- Shockchlorering 

Zie specifieke secties voor meer informatie 
 

-  Toets    Verhoog de weergegeven waarde in Kalibratie en/of configuratie.  

-  Toets   Verlaag de weergegeven waarde in Kalibratie en/of configuratie. 

- ESC Toets   Verlaat Kalibratie en/of configuratie  

 

- LED K1…K5   Licht op om de status van de bijbehorende uitgang aan te geven. 

- LED OFF    Licht op als het service contact actief is. 

- LED FLW    Licht op als het meetpaneel te weinig flow heeft. 

- LED LEV1, LEV2  Licht op als er een gebrek aan aanwezigheid van chemicaliën. 
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DISPLAY VISUALISATIES 
 
In de normale modus toont het display 4 metingen. Een typische visualisatie zou bijvoorbeeld kunnen 

zijn: 

 

 

 

 

Eén of meer zones kunnen op het display aangegeven worden afhankelijk van de gekozen meting en 

foutmelding (bijvoorbeeld, niveau. Flow of interne klok, etc.). Zie parameters P80-P83. 

 

Druk   toetsen om andere info weer te geven, zoals specifieke data van een bepaalde meting, mA 

tijd en datum, status van de uitgangen.  

Voorbeeld, druk eenmaal op de , nu laat het display de pH-waarde zien, het ingangssignaal (de 

waarde tussen de haakjes is de mV ingang), de versterking “G” factor en 0 punt “O” ten opzichte van 

de elektrische kalibratie (waardes zijn indicatief voor de toestand van de ingang sensoren).  

 

 

 

 

 

Elke keer als je op de   Toets drukt, geeft het display de volgende waarde aan, met de volgende 

informatie: De 4 metingen (die worden weergegeven na het opstarten), details van meting 1 (pH), 

details van meting 2 (RX), details van meting 3 (mg/L Cl2 van cel CLE12), details van meting 4 (mg/L 

Cl2 van de potentiostatische cel), details van meting 5 (temperatuur in °C), details van meting 6 (indien 

beschikbaar, omrekening van totaal chloor, in mg/L), datum / tijd, status van de relais Uitgangen K1, 

K2, K4 en K5. 

 

 

 

 

 

Het display van de relais status is afhankelijk van de configuratie van elk relais; bijvoorbeeld, in geval 

van AAN/UIT sturing, krijg je het scherm zoals hieronder aangegeven. 

 

 

 

 

Zichtbaar is de relais status (corresponderend met de LED op het front panel), de waarde van de 

ingestelde meting, stuurvertraging (T1) en nalooptijd (T2), in minuten en tienden van seconden.  

In geval van PWM proportionele sturing, krijg je het scherm zoals hieronder aangegeven. 

 

 

 

 

 

Weergegeven zijn de aanpassingspercentage, de waarde van de corresponderende meting, de 

basistijd (T1) en de doseertijd (T2).  

 7 . 2 1 p H  0 0 6 9 1 m V  
 2 7 . 8 ° C  0 0 . 7 8 C l 2 

 

  7 . 2 1 p H  ( - 1 6 . 7 ) 

G = 0 . 9 9 7  O = 0 0 0 . 7  

 

W o e   1 4  O k t  2 0 1 5 

    1 6 : 5 3 : 3 0     

 

K 1  O F F    7 . 1 8 p H  

T 1 0 : 0 0 0  T 2 0 : 0 0 0  

 

K 2    8 2 %   0 . 6 8 C l 2 

T 1 3 : 1 3 6  T 2 0 : 5 2 1  
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Als een relais wordt geprogrammeerd voor een maximale tijd, wordt die waarde weergegeven 

afgewisseld met de uitlezing. Wanneer de maximale tijd is verstreken, wordt het bijbehorende alarm 

geactiveerd (zie hoofdstuk "Configuratie" voor meer informatie). 

 

Als een relais is ingesteld op tijdklok dosering (zie hoofdstuk “Configuratie” voor meer informatie), krijg 

je het scherm zoals hieronder aangegeven. 

 

 

 

 

In dit voorbeeld wordt het relais geactiveerd tussen 8:00-08:10 en tussen 21:20-21:25. Deze tijden 

worden geprogrammeerd via parameters P35 ... P38 (zie hoofdstuk "Configuratie").  

 

Ten slotte, als een relais is ontworpen voor PFM proportionele bediening, krijg je het scherm zoals 

hieronder aangegeven: 

 

 

 

 

In dit voorbeeld is het aanpassingspercentage te zien, de gemeten waarde en het aantal uitgestuurde 

pulsen per minuut. 

 

 

 
 

 

 

K 5     0 8 : 0 0  0 8 : 1 0 

U I T   2 1 : 2 0  2 1 : 2 5 
 

K 4    6 0 %   0 . 8 2 C l 2 

    7 2  p u l / m i n   
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CONFIGURATIE 

The MICRO BASIC kent twee configuratie levels: standaard en advanced.  

The standaard configuratie is bedoeld voor de eindgebruiker, deze kan de relais setpoints en de 

display taal veranderen.  

De advanced configuratie is bedoeld voor bevoegd personeel, deze kan parameters veranderen en is 

normaal gesproken beveiligd met een wachtwoord. 

De volgende procedure is geschikt voor beide configuraties. 

 

1) Druk vanaf elk scherm op de MENU/OK toets.  

2) Het display geeft nu de kalibratie van meting 1 

(pH) weer. 

3) Druk net zo lang op de  toets totdat het 

display de standaard configuratie optie geeft. 

4) Druk op MENU/OK om te bevestigen, of op 

ESC om het menu te verlaten. (Of gebruik de  

 toetsen voor meer opties) 

5) Als deze optie is bevestigd, geeft het display de 

eerste instelbare parameter weer.  

Druk nu op MENU/OK om deze waarde te 

kunnen veranderen, of gebruik de pijltjes toetsen om naar de volgende of vorige parameter te gaan, 

of druk op ESC om het configuratiemenu te verlaten. 

6) Al er bij stap 5 op MENU/OK  is gedrukt dan is de waarde met de pijltjestoetsen te veranderen. 

7) Druk nu op MENU/OK om deze nieuwe waarde op te slaan en te bevestigen, of druk op  ESC om 

het menu zonder op te slaan te verlaten. 

8) Herhaal deze stappen indien nodig voor alle parameters.  

 

 

Opmerking:  

 Als er niet op een toets wordt gedrukt zal de MICRO BASIC automatisch na een paar 

minuten het configuratiemenu verlaten.  

 Parameters die instelbaar zijn in het standaard configuratie menu, kunnen variëren door 

diverse instellingen in de regelaar. 

 De toegestane waardes zijn vastgesteld door de processor, maar het wordt aanbevolen om 

altijd controleren of er overeenstemming is tussen de applicatie en de ingestelde waarde.  

 Als er een wachtwoord is ingesteld, dient men eerst het juiste wachtwoord in te vullen en te 

bevestigen met MENU/OK om in het configuratiemenu te kunnen komen. Bij het verlaten 

van het configuratie menu zal het wachtwoord weer gereset worden. 

 Voor alle menu’s geldt als je met de pijltjes toetsen voorbij de laatste optie/ waarde scrolt 

komt de eerste waarde tevoorschijn en vice-versa. 

 
 

C O N F I G .   M 1   p H  

B e v e s t i g  - >  O K   

 

P r o g r .  s t a n d a a r d 

B e v e s t i g  - >  O K   

 

    S e t p o i n t  K 1  

P a r 0 3  =  7 . 2 0 p H   
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CONFIGURATIE VAN DE SERIËLE POORT 

Dit deel beschrijft de Configuratieprocedure vanaf RS232C (seriële poort). 

1) Sluit de Master (bijv. Een PC) aan, aan de klemmenstrook van de seriële lijn, met aandacht voor de 

seriële soort poort (RS232 of RS485). 

2) Om het commando xx (CR) verzonden door de Master, zal de MICRO basiseenheid antwoorden 

met de parameter waarde "xx" 

3) Als de Master commando is Pxx = 1234 (CR), zal de regelaar dit interpreteren als vier cijfers na de 

"=" teken als de nieuwe waarde van de parameter. 

 

Opmerking:  

 Alle waardes zijn zonder komma. Bijvoorbeeld: als P03 is ingesteld op 7.20pH (K1 

setpoint), zal dit zichtbaar zijn als 0720; bij een setpoint van 7.30pH, zal de waarde 

P03=0730 (CR) zijn. 

 De MICRO BASIC regelaar slaat de waarde op zonder enige beperking; het is aan de 

toezichthouder om de grenswaardes te controleren. 

 Het commando van seriële poort kan zowel hoofdletters en kleine letters bevatten. 

 Het “cancel” commando is niet beschikbaar; als je een verkeerde waarde schrijft zal je hem 

opnieuw moeten schrijven.  

 In geval van de RS485 poort, moeten de seriële adressen aan de commando worden 

toegevoegd, startend met de kleine letter “a”. 
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CONFIGURATIE PARAMETERS 

De tabel hieronder geeft de volledige lijst van beschikbare configuratie parameters weer. 
Het wordt aanbevolen om in de laatste kolom de door u toegepaste waardes in te vullen. 
 

 Waarschuwing! Deze lijst is alleen beschikbaar in het “Advanced Configuratie” menu, de 
dikgedrukte parameters zijn alleen beschikbaar via het “Standaard Configuratie” menu. 
 
 

Par. Omschrijving 
Min. 

Waarde 
Max. 

Waarde 
Fabrieks-
Waarde 

Set 
Waarde 

P01 

Type 
meting 
voor relais 
uitgang K1 

1 = pH 
2 = Redox 
3 = Vrij chloor CLE 
4 = Vrij chloor CP 
5 = Temperatuur 
6 = Niet beschikbaar 

1 6 1  

P02 

Type 
sturing 
voor relais 
K1 

0 = uitgeschakeld 
1 = gesloten tot setpoint is bereikt 
2 = geopend tot setpoint is bereikt 
3 = PWM hoog sturing 
4 = PWM laag sturing 
5 = alarm NO 
6 = alarm NC 
7 = gesloten tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
8 = geopend tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
9 = PWM hoog sturing + dagelijks limiet 
10 = PWM laag sturing + dagelijks limiet 
11 = PFM hoog sturing 
12 = PFM laag sturing 
13 = tijd gestuurde dosering 

0 13 1  

P03 

P02 = 1…4, 7…12  setpoint te bereiken relais K1 

P02 = 5, 6  midden waarde alarm setpoint relais K1 

P02 = 13  eerste activatie tijd van relais K1 

-1000 2000 7.20pH  

P04 

P02 = 1…4, 7…12  hysterese relais K1 

P02 = 5, 6  hysterese boven en onder het K1 setpoint 

P02 = 13  eerste deactivatie tijd van relais K1 

0 500 0.20pH  

P05 

P02 = 1, 2, 5, 6  stuurvertraging voor relais K1 

P02 = 3, 4, 9, 10  basistijd voor relais K1 

P02 = 7, 8, 11, 12  niet beschikbaar 

P02 = 13  tweede activatie tijd of relais K1 

0:00 30:00 
00:10  

Min: sec 
 

P06 

P02 = 1, 2, 5, 6  na doseertijd voor relais K1 

P02 = 3, 4, 11, 12  niet beschikbaar  

P02 = 7, 8, 9, 10  doseer tijd voor K1 

P02 = 13  tweede deactivatie tijd voor relais K1 

0:00 30:00 
00:05  

Min: sec 
 

P07 Over Feeding Alarm (OFA) tijd voor relais K1 0:00 09:59 
02:00  
H: min 

 

P08 

UIT status 
relais K1 
Doseer-
stop 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = onder/ over waarde meting K1 
Waarde 16 = alarm max. doseer tijd K1 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor of redox 

0 255 95  
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P09 

Type 
meting 
voor relais 
uitgang K2 

1 = pH 
2 = Redox 
3 = Vrij chloor CLE 
4 = Vrij chloor CP 
5 = Temperatuur 
6 = Niet beschikbaar 

1 6 4  

P10 

Type 
sturing 
voor relais 
K2 

0 = uitgeschakeld 
1 = gesloten tot setpoint is bereikt 
2 = geopend tot setpoint is bereikt 
3 = PWM hoog sturing 
4 = PWM laag sturing 
5 = alarm NO 
6 = alarm NC 
7 = gesloten tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
8 = geopend tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
9 = PWM hoog sturing + dagelijks limiet 
10 = PWM laag sturing + dagelijks limiet 
11 = PFM hoog sturing 
12 = PFM laag sturing 
13 = tijd gestuurde dosering 

0 11 4  

P11 

P10= 1…4, 7…12  setpoint te bereiken relais K2 

P10 = 5, 6  midden waarde alarm setpoint relais K2 

P10 = 13  eerste activatie tijd van relais K2 

-1000 2000 0.70mg/L  

P12 

P10 = 1…4, 7…12  hysterese relais K2 

P10 = 5, 6  hysterese boven en onder het K2 setpoint 

P10 = 13  eerste deactivatie tijd van relais K2 

0 500 0.20mg/L  

P13 

P10 = 1, 2, 5, 6  stuurvertraging voor relais K2 

P10 = 3, 4, 9, 10  basistijd voor relais K2 

P10 = 7, 8, 11, 12  niet beschikbaar 

P10 = 13  tweede activatie tijd of relais K2 

0:00 30:00 
03:00  

Min: sec 
 

P14 

P10 = 1, 2, 5, 6  na doseertijd voor relais K2 

P10 = 3, 4, 11, 12  niet beschikbaar  

P10 = 7, 8, 9, 10  doseer tijd voor K2 

P10 = 13  tweede deactivatie tijd voor relais K2 

0:00 30:00 
00:00  

Min: sec 
 

P15 Over Feeding Alarm (OFA) tijd voor relais K2 0:00 09:59 
00:00  
H: min 

 

P16 

UIT status 
relais K2 
Doseer-
stop 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = onder/ over waarde meting K2 
Waarde 16 = alarm max. doseer tijd K2 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor of redox 

0 255 255  

P17 

Activatie 
via ingang 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = geen flow paneel 
Waarde 16 = service contact niet actief 

0 31 31  

P18 

Activatie 
software 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = opstart vertraging 
Waarde 2 = pH stabiliteit 
Waarde 4 = interne klok 
Waarde 8 = alarm nul chloor of redox 

0 15 15  

P19 

Activatie 
meting 1 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = ONDER/ OVER meting 1 (pH) 
Waarde 2 = OFA-alarm meting 1 

0 3 3  
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P20 

Activatie 
meting 2 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = ONDER/ OVER meting 2 (RX) 
Waarde 2 = OFA-alarm meting 2 

0 3 3  

P21 

Activatie 
meting 3 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = ONDER/ OVER meting 3 (mg/L 
CLE12) 
Waarde 2 = OFA-alarm meting 3 

0 3 3  

P22 

Activatie 
meting 4 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = ONDER/ OVER meting 4 (mg/L 
CP) 
Waarde 2 = OFA-alarm meting 4 

0 3 3  

P23 

Activatie 
meting 5 
alarm op 
relais K3 

Waarde 1 = ONDER/ OVER meting 5 (°C) 
Waarde 2 = OFA-alarm meting 5 

0 3 3  

P24 
Relais K3 
NO of NC  

NO = 0  
NC = 1 

0 1 1  

P25 

Type 
meting 
voor relais 
uitgang K4 

1 = pH 
2 = Redox 
3 = Vrij chloor CLE 
4 = Vrij chloor CP 
5 = Temperatuur 
6 = Niet beschikbaar 

1 6 5  

P26 

Type 
sturing 
voor relais 
K4 

0 = uitgeschakeld 
1 = gesloten tot setpoint is bereikt 
2 = geopend tot setpoint is bereikt 
3 = PWM hoog sturing 
4 = PWM laag sturing 
5 = alarm NO 
6 = alarm NC 
7 = gesloten tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
8 = geopend tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
9 = PWM hoog sturing + dagelijks limiet 
10 = PWM laag sturing + dagelijks limiet 
11 = PFM hoog sturing 
12 = PFM laag sturing 
13 = tijd gestuurde dosering 

0 13 2  

P27 

P26 = 1…4, 7…12  setpoint te bereiken relais K4 

P26 = 5, 6  midden waarde alarm setpoint relais K4 

P26 = 13  eerste activatie tijd van relais K4 

0 2000 32.0 °C  

P28 

P26 = 1…4, 7…12  hysterese relais K4 

P26 = 5, 6  hysterese boven en onder het K4 setpoint 

P26 = 13  eerste deactivatie tijd van relais K4 

0:00 500 1.0 °C  

P29 

P26 = 1, 2, 5, 6  stuurvertraging voor relais K4 

P26 = 3, 4, 9, 10  basistijd voor relais K4 

P26 = 7, 8, 11, 12  niet beschikbaar 

P26 = 13  tweede activatie tijd of relais K4 

0:00 30:00 
00:30  

Min: sec 
 

P30 

P26 = 1, 2, 5, 6  na doseertijd voor relais K4 

P26 = 3, 4, 11, 12  niet beschikbaar  

P26 = 7, 8, 9, 10  doseer tijd voor K4 

P26 = 13  tweede deactivatie tijd voor relais K4 

0:00 30:00 
00:20  

Min: sec 
 

P31 Over Feeding Alarm (OFA) tijd voor relais K4 0:00 09:59 
00:00  
H: min 
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P32 

UIT status 
relais K4 
Doseer-
stop 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = onder/ over waarde meting K4 
Waarde 16 = alarm max. doseer tijd K4 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor of redox 

0 255 255  

P33 

Type 
meting 
voor relais 
uitgang K5 

1 = pH 
2 = Redox 
3 = Vrij chloor CLE 
4 = Vrij chloor CP 
5 = Temperatuur 
6 = Niet beschikbaar 

1 6 4  

P34 

Type 
sturing 
voor relais 
K5 

0 = uitgeschakeld 
1 = gesloten tot setpoint is bereikt 
2 = geopend tot setpoint is bereikt 
3 = PWM hoog sturing 
4 = PWM laag sturing 
5 = alarm NO 
6 = alarm NC 
7 = gesloten tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
8 = geopend tot setp. Is bereikt + dag. limiet 
9 = PWM hoog sturing + dagelijks limiet 
10 = PWM laag sturing + dagelijks limiet 
11 = PFM hoog sturing 
12 = PFM laag sturing 
13 = tijd gestuurde dosering 

0 13 4  

P35 

P34 = 1…4, 7…12  setpoint te bereiken relais K5 

P34 = 5, 6  midden waarde alarm setpoint relais K5 

P34 = 13  eerste activatie tijd van relais K5 

-1000 2000 0.70mg/L  

P36 

P34 = 1…4, 7…12  hysterese relais K5 

P34 = 5, 6  hysterese boven en onder het K5 setpoint 

P34 = 13  eerste deactivatie tijd van relais K5 

0 500 0.20mg/L  

P37 

P34 = 1, 2, 5, 6  stuurvertraging voor relais K5 

P34 = 3, 4, 9, 10  basistijd voor relais K5 

P34 = 7, 8, 11, 12  niet beschikbaar 

P34 = 13  tweede activatie tijd of relais K5 

0:00 30:00 
00:00  

Min: sec 
 

P38 

P34 = 1, 2, 5, 6  na doseertijd voor relais K5 

P34 = 3, 4, 11, 12  niet beschikbaar  

P34 = 7, 8, 9, 10  doseer tijd voor K5 

P34 = 13  tweede deactivatie tijd voor relais K5 

0:00 30:00 
00:00  

Min: sec 
 

P39 Over Feeding Alarm (OFA) tijd voor relais K5 0:00 09:59 
00:00  
H: min 

 

P40 

UIT status 
relais K5 
doseer-
stop 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = onder/ over waarde meting K5 
Waarde 16 = alarm max. doseer tijd K5 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor of redox 

0 255 255  

P41 
Type mA 
uitgang 1   

0 = 0/20 mA meting 1 1 = 4/20 mA meting 1 

0 11 1  

2 = 0/20 mA meting 2 3 = 4/20 mA meting 2 

4 = 0/20 mA meting 3 5 = 4/20 mA meting 3 

6 = 0/20 mA meting 4 7 = 4/20 mA meting 4 

8 = 0/20 mA meting 5 9 = 4/20 mA meting 5 

10= 0/20 mA meting 6 11= 4/20 mA meting 6 

P42 Minimale waarde voor mA uitgang 1 (0 or 4 mA) -1000 2000 0.00pH  
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P43 Maximale waarde voor mA uitgang 1 (20 mA) -1000 2000 14.00pH  

P44 

Fout voor- 
waarde 
uitgang 
mA1 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = ONDER/ OVER meting 
gekoppeld aan mA1 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor or redox 

0 255 73  

P45 mA fout waarde mA uitgang 1 0.00 21.00 2.00mA  

P46 Bereik van mA uitgang 1 
0 = 0…100% 

0 1 1  
1 = -5…105% 

P47 
Type of 
mA 
uitgang 2   

0 = 0/20 mA meting. 1 1 = 4/20 mA meting. 1 

0 11 7  

2 = 0/20 mA meting. 2 3 = 4/20 mA meting. 2 

4 = 0/20 mA meting. 3 5 = 4/20 mA meting. 3 

6 = 0/20 mA meting. 4 7 = 4/20 mA meting. 4 

8 = 0/20 mA meting. 5 9 = 4/20 mA meting. 5 

10= 0/20 mA meting. 
6 

11= 4/20 mA meting. 
6 

P48 Minimale waarde voor mA uitgang 2 (0 or 4 mA) -1000 2000 0.00mg/L  

P49 Maximale waarde voor mA uitgang 2 (20 mA) -1000 2000 5.00mg/L  

P50 

Fout voor-
waarde 
uitgang 
mA2 

Waarde 1 = laag niveau level 1 
Waarde 2 = laag niveau level 2 
Waarde 4 = laag niveau level 3 (*) 
Waarde 8 = ONDER/ OVER meting 
gekoppeld aan mA2 
Waarde 32 = pH stabiliteit 
Waarde 64 = interne klok 
Waarde 128 = alarm nul chloor or redox 

0 255 234  

P51 mA fout waarde mA uitgang 2 0.00 21.00 2.00mA  

P52 Bereik van mA uitgang 2 
0 = 0…100% 

0 1 1  
1 = -5…105% 

P53 Parameter niet beschikbaar -- -- --  

P54 Start vertraging 00:10 59:59 
00:20  

Min: sec 
 

P55 Blokkeertijd FLOW-contact 00:00 59:59 
00:05  

Min: sec 
 

P56 Max. tijd voor “pH stabiliteit” 00:00 59:59 
01:00  

Min: sec 
 

P57 Meting activatie tijd op maandag 00:00 23:59 0.01  

P58 Meting deactivatie tijd op maandag 00:00 23:59 23.59  

P59 Meting activatie tijd op dinsdag 00:00 23:59 0.01  

P60 Meting deactivatie tijd op dinsdag 00:00 23:59 23.59  

P61 Meting activatie tijd op woensdag 00:00 23:59 0.01  

P62 Meting deactivatie tijd op woensdag 00:00 23:59 23.59  

P63 Meting activatie tijd op donderdag 00:00 23:59 0.01  

P64 Meting deactivatie tijd op donderdag 00:00 23:59 23.59  

P65 Meting activatie tijd op vrijdag 00:00 23:59 0.01  

P66 Meting deactivatie tijd op vrijdag 00:00 23:59 23.59  

P67 Meting activatie tijd op zaterdag 00:00 23:59 0.01  

P68 Meting deactivatie tijd op zaterdag 00:00 23:59 23.59  

P69 Meting activatie tijd op zondag 00:00 23:59 0.01  

P70 Meting deactivatie tijd op zondag 00:00 23:59 23.59  

P71 Parameter niet beschikbaar -- -- --  

P72 Parameter niet beschikbaar -- -- --  

P73 Minimale waarde chloor 0.00 0.50 0.00mg/L  

P74 Redox alarm 0 1000 780mV  

P75 Parameter niet beschikbaar -- -- --  
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P76 Parameter niet beschikbaar -- -- --  

P77 Parameter niet beschikbaar -- -- --  

P78 Werk temperatuur 0 100 25°C  

P79 Shockchlorering tijd 00:00 24:00 
12:00  
H: min 

 

P80 
Box 1 
display 

1 = meting 1 11 = meting 1 + alarmen 

1 19 1  

2 = meting 2 12 = meting 2 + alarmen 

3 = meting 3 13 = meting 3 + alarmen 

4 = meting 4 14 = meting 4 + alarmen 

5 = meting 5 15 = meting 5 + alarmen 

6 = meting 6 16 = meting 6 + alarmen 

7 = meting 7 (*) 17 = meting 7 + alarmen (*) 

8 = leeg 18 = leeg + alarmen 

9 = ---- 19 = --- + alarmen 

P81 
Box 2 
display 

1 = meting 1 11 = meting 1 + alarmen 

1 19 2  

2 = meting 2 12 = meting 2 + alarmen 

3 = meting 3 13 = meting 3 + alarmen 

4 = meting 4 14 = meting 4 + alarmen 

5 = meting 5 15 = meting 5 + alarmen 

6 = meting 6 16 = meting 6 + alarmen 

7 = meting 7 (*) 17 = meting 7 + alarmen (*) 

8 = leeg 18 = leeg + alarmen 

9 = ---- 19 = --- + alarmen 

P82 
Box 3 
display 

1 = meting 1 11 = meting 1 + alarmen 

1 19 3  

2 = meting 2 12 = meting 2 + alarmen 

3 = meting 3 13 = meting 3 + alarmen 

4 = meting 4 14 = meting 4 + alarmen 

5 = meting 5 15 = meting 5 + alarmen 

6 = meting 6 16 = meting 6 + alarmen 

7 = meting 7 (*) 17 = meting 7 + alarmen (*) 

8 = leeg 18 = leeg + alarmen 

9 = ---- 19 = --- + alarmen 

P83 
Box 4 
display 

1 = meting 1 11 = meting 1 + alarmen 

1 19 14  

2 = meting 2 12 = meting 2 + alarmen 

3 = meting 3 13 = meting 3 + alarmen 

4 = meting 4 14 = meting 4 + alarmen 

5 = meting 5 15 = meting 5 + alarmen 

6 = meting 6 16 = meting 6 + alarmen 

7 = meting 7 (*) 17 = meting 7 + alarmen (*) 

8 = leeg 18 = leeg + alarmen 

9 = ---- 19 = --- + alarmen 

P84 
Display 
verlichting 

0 = LED power (geen display verlichting) 
1 = Display verlichting altijd AAN 
2..30 = minuten display verlichting AAN 

0 30 3 min.  

P85 Password voor standaard configuratie 0 9999 0  

P86 Password voor advanced configuratie 0 9999 0  

P87 Kalibraties uit 0 1 0  

P88 Language 

0 = Nederlands 
1 = English 
2 = French 
3 = Spanish 

0 3 1  

P89 
Serieel 
adres 

0 = RS232, 1…9 = RS485 @ 9600 BPS 
10 = RS232, 11..19 = RS485 @ 19200 BPS 

0 19 10  

P90 Datalogger Off, 1…7 -> 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30min 0 7 2 min.  

P91 Reset fabrieksinstellingen 0 999 0  

 
(*) Voor toekomstig gebruik, niet beschikbaar in deze versie. 
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Opmerking:  

 Sommige parameters kunnen verschillende waardes hebben gekoppeld aan de functies van het 
relais; lees daarom aandachtig de bijbehorende instructies. 

 Afhankelijk van de configuratie van de regelaar kunnen sommige parameters als “niet beschikbaar” 
kunnen worden weergegeven. 

 De parameter omschrijvingen kunnen afwijken afhankelijk van de fabrieksinstellingen en de 
softwareversie van de regelaar. 

 
 
 

 
UITLEG VAN DE PARAMETERS 
 
 

PARAMETER 01  TYPE METING VOOR RELAIS UITGANG K1 

Deze parameter associeert een meting met relais K1; met andere woorden, als je P01 = 1 instelt, stuurt 

meting 1 (standaard pH) relais K1. De waarden zijn normaal instelbaar van 1 tot 5; in versies met 

berekende waarde gecombineerde chloor geld een waarde tot 6. 

 

PARAMETER 02 TYPE STURING VOOR RELAIS K1 

De uitgang K1 kent 13 verschillende sturingen, als volgt: 

0 = uitgeschakeld    Het relais is niet beschikbaar 

1 = gesloten tot setpoint is bereikt AAN/UIT sturing voor zuur 

2 = geopend tot setpoint is bereikt AAN/UIT sturing voor chloor en loog 

3 = PWM hoog sturing Proportionele sturing in tijd voor zuur 

4 = PWM laag sturing Proportionele sturing in tijd voor chloor en loog 

5 = alarm NO    Relais contact gesloten (alarm) buiten setpoint 

6 = alarm NC    Relais contact gesloten (fail-safe) rond setpoint 

7 = AAN/UIT + dagelijks limiet Zuur AAN/UIT + tijdlimiet 

8 = AAN/UIT + dagelijks limiet Chloor en loog AAN/UIT + tijdlimiet 

9 = PWM hoog sturing + dag. limiet PWM-sturing voor zuur + tijdlimiet 

10 = PWM laag sturing + dag. limiet PWM-sturing voor chloor en loog + tijdlimiet 

11 = PFM hoog sturing  Frequentie sturing (puls), voor zuur 

12 = PFM laag sturing  Frequentie sturing (puls), voor chloor en loog 

13 = tijd gestuurde dosering Het relais schakelt op ingestelde tijden en niet op een meting. 

 Dit is eventueel te gebruiken voor een Natriumbicarbonaat of een 

vlok pomp. 

 

Op de volgende pagina is een grafisch overzicht van de diverse sturingen aanwezig. 

De schema's zijn onderverdeeld per type sturing en er kan het volgende worden opgemerkt:  

1) De aanpassing is afhankelijk van het type dosering voor het relais. 
2) Hoge lijn = relais is bekrachtigd  gesloten contact. 

Lage line = relais is spanningsloos  geopend contact. 
3) Op de aansluitingen van de klemmenstrook K1, K2, K4 en K5 zijn alleen NO contacten 

beschikbaar. Om dit te inverteren kunt u de parameter van de sturing veranderen. (Bijv. P02 1  
2). 

4) De AAN/UIT en proportionele sturing met dagelijks limiet zijn niet in de grafiek opgenomen omdat 

ze identiek zijn aan sturing 1…4, met als extra een doseer stop. 

Opmerking: Als je deze sturingen hebt ingesteld of aangepast, moet de regelaar eerst 

spanningsvrij worden gemaakt en weer worden aangezet om de tijdklok te resetten. 
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PARAMETER 03 SETPOINT VOOR RELAIS K1 
   EERSTE SCHAKELTIJD VOOR RELAIS K1 
Bij stuur relais is dit de te bereiken waarde. 
Bij alarm relais is dit het referentiepunt voor onder en boven waarde. 
Bij tijd relais, is dit de eerste activatietijd van relais K1. 
 
PARAMETER 04 HYSTERESE VOOR RELAIS K1 
   EERSTE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K1 
Deze parameter is voor 3 typen sturing te gebruiken. 
- AAN/UIT sturing: bij aan/uit regeling geld deze parameter als een “dode zone” voor het relais. 

Doorgaans is dit 10…20 punten. 
- Proportionele sturing (PWM or PFM): Deze parameter maakt het mogelijk een werkgebied in te 

stellen waarop de regeling een omslagpunt krijgt. Doorgaans is dit 30…50 punten. 
- Alarm uitgang: wordt gebruikt om een gebied te maken (boven en onder het setpoint), waarin de 

regelaar alarm geeft. 
In geval van een relais geconfigureerd voor tijd gestuurde Dosering, voer het uur van de eerste 
deactivatie tijd van het relais in. Voor een goede dosering moet deze waarde groter zijn dan die in 
parameter P03 is ingevoerd. 
 
PARAMETER 05 UITGANGEN AAN/UIT:  STUURVERTRAGING RELAIS K1 
   PWM STURING:   BASIS TIJD RELAIS K1 
   AAN/UIT + DAG. LIMIET:  NVT 
   PFM STURING:   NVT 
   TIMER GESTUURD:  TWEEDE ACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K1 
Het ingrijpen van relais K1 bij het overschrijden van het setpoint kan voor een bepaalde tijd worden 
uitgesteld. (In te geven in minuten: seconden) Als P05=0, staat de stuurvertraging uit. 
In het geval van PWM proportionele sturing is deze paramater de basistijd: deze waarde kan variëren 
van 10 seconden bij een magneetklep tot 5…10 minuten bij een motor aangedreven doseerpomp. 
In geval van AAN/UIT sturing met dagelijks limiet, is deze parameter niet beschikbaar. 
In geval van PFM-sturing, is deze parameter niet beschikbaar en staat de uitgang vergrendeld tussen 
des 0 en 120 pulsen/min. 

 

 

Sturing = 11 

 

 

Setpoint 

Hysterese 

Voorbeeld : Zuur dosering 

 

 

Hysterese 

Setpoint 

Sturing = 12 

Voorbeeld : Chloor dosering 
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In geval van tijd gestuurde dosering, geef de tweede activatie tijd van het relais in. Indien er geen 
tweede tijd nodig is, zet dan de parameter op 0. 
PARAMETER 06 UITGANGEN AAN/UIT:  NA DOSEER TIJD RELAIS K1 
   PWM of PFM STURING: NVT 
   AAN/UIT + DAG LIMIET: DOSEER TIJD VOOR K1 
   TIMED GESTUURD:  TWEEDE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K1 
Het ingrijpen van relais K1 bij het bereiken van het setpoint kan voor een bepaalde tijd worden 
uitgesteld. (In te geven in minuten: seconden) Als P06=0, staat de stuurvertraging uit.  
In het geval van PWM proportionele sturing, is deze parameter niet beschikbaar. 
In geval van PFM-sturing, is deze parameter niet beschikbaar en staat de uitgang vergrendeld tussen 
des 0 en 120 pulsen/min. 
In het geval van AAN/ UIT sturing met dagelijkse limiet, voer de max. doseer tijd van de pomp (in mm: 
ss) verdeeld over de dag in. Bijvoorbeeld, om tot een maximum dosis van di 0,5 liter per dag te komen 
met 4 l/ h pomp moet P06 = 7:30 (mm: ss) ingesteld worden, omdat de pomp 0,125 (= 7,5 minuten) 
uren nodig heeft om 0,5 liter injecteren.  
In geval van tijd gestuurde dosering, vul het uur en de minuten in waarop het relais gedeactiveerd moet 
worden. Als de tweede activatie niet vereist is vul dan nul in. Indien wel in gebruik, dient men voor een 
juiste werking een waarde in te geven groter dan P05. 
 
PARAMETER 07  OFA OVER FEEDING ALARM TIJD RELAIS K1 
Deze parameter geeft de mogelijkheid om een maximale doseertijd in te stellen. (In uren: minuten). 
Als de meting van het setpoint wegloopt start de OFA-tijd tegelijk met de doseertijd. Als het setpoint 
niet wordt bereikt binnen deze tijd dan geeft de regelaar alarm. Dit alarm kan alleen gebruikt worden 
als storingsmelding, doseerstop of uit status zie P08. Indien op 0 gezet staat het OFA-alarm uit. 
Waarschuwing!  De in te stellen tijd is in minuten en, daarom kan een vertraging van een minuut voor 
het alarm activatie of deactivatie worden verwacht! 
 
PARAMETER 08 UIT STATUS RELAIS K1 
Het relais K1 volgt normaal gesproken de sturing uit P02 en volgt de trend volgens de meting ingesteld 
in P01. Sommige storingen kunnen worden geprogrammeerd om de deactivatie ven het stuurrelais te 
forceren.  
Deze condities zijn: 
Bit0 Waarde 1 = laag niveau level 1 
Bit1 Waarde 2 = laag niveau level 2 
Bit3 Waarde 8 = ONDER/ OVER voor meting gekoppeld aan relais K1 
Bit4 Waarde 16 = alarm OFA-tijd relais K1 
Bit5 Waarde 32 = pH stabiliteit 
Bit6 Waarde 64 = interne klok error 
Bit7 Waarde 128 = alarm nul chloor of alarm redox 
Vul bij deze parameter de som van de waardes van de voorwaarden die je wilt activeren in.  
Bijvoorbeeld: Om relais K1 te deactiveren (Aangesloten op de zuur doseerpomp) in geval van onder of 
overwaarde en interne klok error, stel in op 8 + 64 = 72. Als je ook de OFA-tijd als voorwaarde wil stel 
dan 8 + 16 + 64 = 88 in. 
Waarschuwing! Het flowcontact van het paneel deactiveert altijd de stuur relais.  
Deze voorwaarde is altijd actief en kan niet worden uitgeschakeld! 
 
PARAMETER 09  TYPE METING VOOR RELAIS UITGANG K2 
Zelfde als P01, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 10 TYPE STURING FOR RELAIS K2 
Zelfde als P02, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 11 SETPOINT VOOR RELAIS K2 
   EERSTE SCHAKELTIJD VOOR RELAIS K2 
Zelfde als P03, maar gerelateerd aan relais K2. 
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PARAMETER 12 HYSTERESE VOOR RELAIS K2 
   EERSTE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K2 
Zelfde als P04, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 13 UITGANGEN AAN/UIT STUURVERTRAGING RELAIS K2 
   PWM STURING:   BASIS TIJD RELAIS K2 
   AAN/UIT + DAG LIMIET:  NVT 
   PFM STURING:   NVT 
   TIMER GESTUURD:  TWEEDE ACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K2 
Zelfde als P05, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 14 UITGANGEN AAN/UIT:  NA DOSEERTIJD RELAIS K2 
   PWM of PFM STURING: NVT 
   AAN/UIT + DAG LIMIET: DOSEERTIJD VOOR RELAIS K2 
   TIMER GESTUURD:  TWEEDE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K1 
Zelfde als P06, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 15  OFA TIJD RELAIS K2 
Zelfde als P07, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETER 16 UIT STATUS RELAIS K2 
Zelfde als P08, maar gerelateerd aan relais K2. 
 
PARAMETERS 17… 24 
Relais K3 kan alleen als alarm relais gebruikt worden. Normaal gesproken staat het relais bekrachtigd, 
zodat het afvalt bij een alarm/ storing ook wel “Fail Safe” genoemd. Met de volgende parameters zijn 
de alarm voorwaarden voor relais K3 in te stellen. 
 
PARAMETER 17 ACTIVATIE ALARM OP RELAIS K3 VIA  INGANG 
De Ingangen die relais K3 kunnen beïnvloeden zijn: 
Bit0 Waarde 1 = laag niveau level 1 
Bit1 Waarde 2 = laag niveau level 2 
Bit3 Waarde 8 = Geen flow over het meetpaneel 
Bit4 Waarde 16 = Service contact niet actief 
Vul bij deze parameter de som van de waardes van de voorwaarden die je wilt activeren in.  
Om alle alarmen aan te zetten, vul de waarde 1 + 2 + 8 + 16 = 27 in. 
 
PARAMETER 18 SOFTWAREMATIGE ACTIVATIE ALARM OP RELAIS K3 
De parameters die het relais K3 kunnen beïnvloeden zijn: 
Bit0 Waarde 1 = Opstart vertraging 
Bit1 Waarde 2 = pH stabiliteit 
Bit2 Waarde 4 = interne klok 
Bit3 Waarde 8 = alarm nul chloor of redox 
Vul bij deze parameter de som van de waardes van de voorwaarden die je wilt activeren in.  
Soms zijn de parameters “opstartvertraging”, “pH stabiliteit” en “stop van de interne klok” niet gewenst; 
Vul in dat geval alleen het alarm “nul chloor or redox”: P18 = 8 in. 
 
PARAMETER 19 ACTIVATIE ALARM METING 1 (Ph) OP RELAIS K3 
PARAMETER 20 ACTIVATIE ALARM METING 2 (RX) OP RELAIS K3 
PARAMETER 21 ACTIVATIE ALARM METING 3 (mg/L) OP RELAIS K3 
PARAMETER 22 ACTIVATIE ALARM METING 4 (mg/L) OP RELAIS K3 
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PARAMETER 23 ACTIVATIE ALARM METING 5 (temperatuur) OP RELAIS K3 
Voor elke meting kan je specifieke alarm voorwaarden instellen, zoals: 
Bit0 Waarde 1 = ONDER/ OVER meting x 
Bit1 Waarde 2 = OFA-alarm meting x 
Het is gebruikelijk bij de eerste 4 metingen dat beide voorwaarden actief zijn. (Bijv. P19…22 = 3),  
Terwijl P23 (Temperatuur) ingesteld is op nul, omdat vaak de Temperatuur sensor niet beschikbaar is. 
 
PARAMETER 24 RELAIS K3 NO or NC 
Hiermee kunt u de gewenste configuratie voor de relais K3 te stellen: 
P24 = 0  uitgang K3 normaal open (NO), die in aanwezigheid van alarm sluit 
P24 = 1  uitgang K3 normaal bekrachtigd (gesloten contact, NC), die uitkomt in de alarm mode ("fail-
safe"). 
 
PARAMETER 25  TYPE METING VOOR RELAIS UITGANG K4 
Zelfde als P01, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 26 TYPE STURING VOOR RELAIS K4 
Zelfde als P02, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 27 SETPOINT VOOR RELAIS K4 
   EERSTE SCHAKELTIJD VOOR RELAIS K4 
Zelfde als P03, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 28 HYSTERESE VOOR RELAIS K4 
   EERSTE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K4 
Zelfde als P04, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 29 UITGANGEN AAN/UIT:  STUURVERTRAGING RELAIS K4 
   PWM STURING:   BASIS TIJD RELAIS K4 
   AAN/UIT + DAG LIMIET:  NVT 
   PFM STURING:   NVT 
   TIMER GESTUURD:   TWEEDE ACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K4 
Zelfde als P05, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 30 UITGANGEN AAN/UIT:  NA DOSEERTIJD RELAIS K4 
   PWM of PFM STURING:  NVT 
   AAN/UIT + DAG LIMIET: DOSEER TIJD VOOR K4 
   TIMER GESTUURD:   TWEEDE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K4 
Zelfde als P06, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
 
PARAMETER 31  OFA ALARM TIJD RELAIS K4 
Zelfde als P07, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 32 UIT STATUS RELAIS K4 
Zelfde als P08, maar gerelateerd aan relais K4. 
 
PARAMETER 33  TYPE METING VOOR RELAIS UITGANG K5 
Zelfde als P01, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 34 TYPE STURING VOOR RELAIS K5 
Zelfde als P02, maar gerelateerd aan relais K5. 
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PARAMETER 35 SETPOINT VOOR RELAIS K5 
   EERSTE SCHAKELTIJD VOOR RELAIS K5 
Zelfde als P03, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 36 HYSTERESE VOOR RELAIS K5 
   EERSTE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K5 
Zelfde als P04, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 37 UITGANGEN AAN/UIT: STUURVERTRAGING RELAIS K5 
   PWM STURING:   BASISTIJD RELAIS K5 
   AAN/UIT + DAG. LIMIET:  NVT 
   PWM STURING:   NVT 
   TIMER GESTUURD:  TWEEDE ACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K5 
Zelfde als P05, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 38 UITGANGEN AAN/UIT:  NA DOSEER TIJD RELAIS K5 
   PWM of PFM STURING:  NVT 
   AAN/UIT + DAG. LIMIET: DOSEER TIJD VOOR K5 
   TIMER GESTUURD:  TWEEDE DEACTIVATIE TIJD VOOR RELAIS K5 
Zelfde als P06, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 39  OFA ALARM TIJD RELAIS K5 
Zelfde als P07, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 40 UIT STATUS RELAIS K5 
Zelfde als P08, maar gerelateerd aan relais K5. 
 
PARAMETER 41 TYPE UITGANG mA1 
Er zijn 12 verschillende combinaties mogelijk: 
0 = 0-20 mA meting 1  (meting 1 standaard = pH) 
1 = 4-20 mA meting 1  (meting 1 standaard = pH) 
2 = 0-20 mA meting 2 (meting 2 standaard = Redox) 
3 = 4-20 mA meting 2  (meting 2 standaard = Redox) 
4 = 0-20 mA meting 3  (meting 3 standaard = chloor w/CLE12) 
5 = 4-20 mA meting 3  (meting 3 standaard = chloor w/CLE12) 
6 = 0-20 mA meting 4 (meting 4 standaard = chloor w/CP) 
7 = 4-20 mA meting 4  (meting 4 standaard = chloor w/CP) 
8 = 0-20 mA meting 5 (meting 5 standaard = temperatuur) 
9 = 4-20 mA meting 5  (meting 5 standaard = temperatuur) 
10 = 0-20 mA meting 6 (meting 6 standaard = totaal chloor)  
11 = 4-20 mA meting 6 (meting 6 standaard = totaal chloor) 
Door de mA-uitgang, kan de meting op afstand worden uitgelezen (en kan bijvoorbeeld worden 
aangesloten op een elektrisch paneel, een PC of PLC). 
  
PARAMETER 42 MINIMALE WAARDE VOOR UITGANG mA1 
Deze parameter kan de gemeten waarde die overeenkomt met de beginwaarde van de Eerste mA 
uitgang (0 of 4 mA afhankelijk van de instelling P41) instellen. Bijvoorbeeld, mA uitgang 1 is als pH 
ingesteld en u wilt bij 4 mA een waarde van 0 pH, ingesteld hebben. P42 = 0,00  
(Uiteraard met P41 = 1). 
 
PARAMETER 43 MAXIMALE WAARDE VOOR UITGANG mA1 
Deze parameter kan de gemeten waarde die overeenkomt met de eindwaarde van de Eerste mA 
uitgang instellen (20 mA). Bijvoorbeeld, u wilt bij 20 mA een waarde van 14 pH, ingesteld hebben. 
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 P43 = 14,00. 
 
PARAMETER 44 FOUT VOORWAARDEN UITGANG mA1 
De mA uitgang loopt lineair met de mee met de meting, afhankelijk van de instellingen bij P42 en P43. 
Als er zich een storing voordoet kan de mA uitgang een bepaalde waarde aannemen. De voorwaardes 
voor deze functie zijn in te stellen in P45. Deze voorwaardes zijn: 
Bit0 Waarde 1 = laag niveau level 1 
Bit1 Waarde 2 = laag niveau level 2 
Bit3 Waarde 8 = ONDER/ OVER het meetbereik van mA1 
Bit5 Waarde 32 = pH stabiliteit 
Bit6 Waarde 64 = interne klok 
Bit7 Waarde 128 = alarm nul chloor or alarm redox 
Vul bij deze parameter de som van de waardes van de voorwaarden die je wilt activeren om de waarde 
van P45 te forceren in.  
Waarschuwing! Flow alarm en service contact deactiveren altijd het mA uitgangen. 
Deze voorwaarde is altijd actief en kan niet worden uitgeschakeld! 
 
PARAMETER 45 FOUT WAARDE VOOR mA UITGANG 1 
Als er een storing optreedt gedefinieerd in P44, Zal de mA uitgang de mA waarde van deze parameter 
aannemen. Deze kan worden ingesteld tussen 0 en 21mA. Gebruikelijk voor 4-20mA is een waarde 
van 2 of 3 mA, zodat de ontvanger ziet dat er een probleem is opgetreden en de dosering stopt. 
 
PARAMETER 46 MEETBEREIK VOOR mA UITGANG 1 
De mA uitgang is 0-20 of 4-20 mA. Als de meting buiten de limieten van P42 en P43 komt, kan de 
waarde van de mA uitgang stoppen bij de minimale of maximale waarde, of iets hoger. Op deze manier 
geven we een foutmelding door aan de ontvanger.  
Bijvoorbeeld: 4-20 mA uitgang op meting 2 (P41 = 3), van 500 tot 800 mV (P42 = 500, P43 = 800); als 
P46 = 0 en de meting komt op 480 mV (onder het minimum), zal de mA uitgang 4.00 mA uitsturen; als 
P46 = 1, zal de mA uitgang 3.00 mA uitsturen.  
Hetzelfde geld als de meting op 803 mV komt (boven het maximum) als P46 = 0, zal de mA uitgang 
20.00 mA uitsturen, als P46 = 1, zal de uitgang 21.00 mA uitsturen.  
Als er gekozen is voor een 0-20 mA uitgang, geld deze regel alleen voor het 20 mA limiet, omdat de 
MICRO BASIC geen negatieve mA kan genereren. 
 
PARAMETER 47…52 
Hetzelfde als parameters P41…P46, maar dan gerelateerd aan de mA2 uitgang. 
 
PARAMETER 53 PARAMETER NIET IN GEBRUIK 
Parameter gereserveerd voor toekomstig gebruik. 
 
PARAMETER 54 OPSTART VERTRAGING  
Bij opstart van de regelaar kan het voorkomen dat sommige metingen of sensoren tijd nodig hebben 
om te stabiliseren of te polariseren voordat de meting betrouwbaar is. Deze parameter maakt het 
mogelijk om een opstartvertraging in te stellen in minuten: seconden.  
Houd rekening met het feit dat een pH elektrode heeft maar 1 minuut nodig heeft om te stabiliseren, 
terwijl een redox elektrode of een ampèrometrisch cel soms wel 30 minuten nodig heeft.  
De wachttijd heeft ook als voordeel dat de doorstroming over het paneel ook stabiel is na deze 
vertraging. 
Stel vervolgens een tijd in die wordt geactiveerd wanneer de regelaar is ingeschakeld, waarbij de 
uitgangen zijn uitgeschakeld en de "PW mm: ss" bericht knippert op het display. 
Na deze tijd zal de MICRO BASIC weer gewoon in bedrijf gaan. 
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PARAMETER 55 BLOKKEERTIJD 
Als de flow over het meetpaneel onderbroken is geweest, is het mogelijk dat er een sensor stabilisatie 
of polarisatie nodig is om betrouwbare waardes te krijgen. Over het algemeen is deze tijd veel korter 
dan de tijd in P54.  
Als er een flowstoring optreedt zijn alle uitgangen uitgeschakeld, en blijven als er weer flow over het 
paneel staat uitgeschakeld tot de tijd die je bij deze parameter invult verstreken is.  
P55=0 betekend een minimum vertraging van 2 seconden. (Fabrieksinstelling). 
 
PARAMETER 56 MAXIMALE TIJD VOOR pH STABILITEIT 
Aangezien een pH-elektrode een polarisatie tijd ruim Onder de verschillende chloor detectiesensoren 
heeft, en aangezien de respons van bijna alle chloor sensoren wordt beïnvloed door de pH, kan het 
nuttig zijn een tijd waarin alleen de pH-aanpassing actief is in te stellen. Als deze vertraging is 
ingesteld, wordt er op het apparaat een startup timer geactiveerd voor het tellen van de maximale 
wachttijd P56. 
Met andere woorden de pH sturing wordt pas geactiveerd als de opstart vertraging is verlopen (P54), 
De chloor sturing wordt pas geactiveerd als de pH zijn setpoint heeft bereikt of als deze tijd van deze 
paramater verlopen is. Als het setpoint binnen de tijd is bereikt P56 dan zal de timer resetten.  
Als de “pH stabilisatie tijd” actief is kunnen de uitgangen van chloor en redox worden uitgeschakeld  
(Zie parameters P08, P16, P32, P40, P44, P50), in afwachting van de pH stabiliteit.  
Bij het instellen van waarde 0 is deze functie niet in gebruik. 
 
PARAMETER 57  METING ACTIVATIE TIJD MAANDAG 
PARAMETER 58  METING DEACTIVATIE TIJD MAANDAG 
PARAMETERS 59…70 ZOALS P57 & P58 VOOR DE 6 ANDERE DAGEN VAN DE WEEK 
De MICRO BASIC is uitgerust met een interne klok bepaald bij welke tijden de uitgangen geactiveerd 
mogen worden. Deze parameters worden gebruikt voor het programmeren van de in- en uitschakelen 
tijden voor elke dag van de week.  
De waarden moeten in het 24 uur-formaat worden ingevoerd, van 00.00 tot 23.59.  
Gedurende de deactivatie zal er in het display de “TIJD” melding weer gegeven worden, dit is per zone 
in te stellen (zie parameters P80…P83). Deze functie wordt uitgeschakeld door het invoeren van 
activatie Tijd 00.00 en deactivatie Tijd 23.59. 
Kenmerkend is dat de activatie tijd voor de uitschakel tijd moet zitten (bijvoorbeeld activatie om 07.00 
uur en het uitschakelen om 22.00 uur), maar u kunt ook een activatie tijd groter dan de uitschakel tijd, 
bijvoorbeeld voor zwembaden geopend tot laat in de nacht (bijvoorbeeld het uitschakelen om 02.00 en 
reactivering op 8:00). 
  
PARAMETER 71 PARAMETER NIET IN GEBRUIK 
PARAMETER 72 PARAMETER NIET IN GEBRUIK 
Parameters gereserveerd voor toekomstig gebruik. 
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PARAMETER 73 MINIMUM WAARDE CHLOOR 
PARAMETER 74 REDOX ALARM 
Als de chloormeting cel niet goed wordt onderhouden en gereinigd, kan een verslechtering van het 
meetsysteem optreden (bijvoorbeeld oxidatie van de koperen elektrode voor de CLE12 cel, elektrolyt 
verontreiniging of membraan beschadiging van de potentiostatische cel), met als gevolg een laag 
signaal bijna ongevoelig voor variaties van de chloor waarde. 
Deze parameters activeren een alarm wanneer het chloor signaal te laag is, en blokkeren de uitgangen 
bij alarm (zie parameters P 08, P16, P32, P40, P44, P50). 
- Minimumwaarde chloor: Wetende dat het chloorgehalte in de installatie/ zwembad nooit lager dan 
een bepaalde waarde kan zijn, worden (bijvoorbeeld 0,10 mg/L). Indien de meting lager is dan deze 
instelling (P73), wordt het alarm geactiveerd. 
- Redox alarm: Door handmatige shock chlorering of doseersysteem fouten, kan de redox elektrode 
niet in staat zijn een mV signaal gemakkelijk te genereren in verhouding tot een mg/L waarde. 
Bij normale chloorconcentratie (0,80-1,20 mg/L Cl2), geeft de elektrode een signaal van ongeveer 650-
700 mV, afhankelijk van de chemische omstandigheden van het zwembadwater; Bij een verzadigde 
chloorconcentratie (chloor niveau boven 2,50-3,00 mg/L), geeft de elektrode een signaal van ongeveer 
720-740 mV. 
Deze eigenschap kan worden gebruikt om het chloor doseersysteem uit te schakelen wanneer redox 
meting te hoog is. Wanneer het alarm is opgelost, komt de redox-elektrode terug naar normale 
waarden en de besturing hervat normale dosering. 
Het redox alarm setpoint (in mV) moet worden ingesteld in de parameter P74, moet proefondervindelijk 
worden gecontroleerd voor elke installatie/ zwembad.  
Waarschuwing! De terugkeer van de redox-elektrode uit de verzadiging kan optreden met een 
vertraging van 2 uur. 
 
Als men P73 en P74 op nul instelt zal deze functie gedeactiveerd worden. Als er een alarm optreedt, 
wordt dat het display geconfigureerde zone weergegeven voor de visualisatie van de foutmeldingen 
(zie parameters P80 ... P83), met de "0 Cl2" en "REDOX" berichten, afzonderlijk. 
  
PARAMETER 75 PARAMETER NIET IN GEBRUIK 
PARAMETER 76 PARAMETER NIET IN GEBRUIK  
PARAMETER 77 PARAMETER NIET IN GEBRUIK 
Parameters gereserveerd voor toekomstig gebruik. 
 
PARAMETER 78 WERK TEMPERATUUR 
Meestal wordt de werk temperatuur gedetecteerd van de meting op ingang 5 (PT100 sonde).  
Als er geen temperatuur sensor is aangesloten, wordt de in deze parameter ingevoerde waarde 
gebruikt als werk temperatuur en als referentie voor de temperatuur-compensatie. 
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PARAMETER 79 SHOCK CHLOREER TIJD 
Deze parameter is specifiek voor zwembad toepassingen. 
Om onnodige schokken of oxidatie te voorkomen, mogen de meetsensoren tijdens de shockchlorering 
niet door het water aangeraakt worden.  
Omdat de shockchlorering een handmatige Dosering is, is het raadzaam om voor de activatie de 
afsluiters van het paneel te sluiten, en ze alleen te openen wanneer er een normaal chloor niveau is 
hersteld. 
Soms kan de shockchlorering worden uitgevoerd in een semi-handmatige manier, zonder het sluiten 
van de watertoevoer naar de sensoren en door het activeren van een specifieke besturingsfunctie in de 
MICRO BASIC. Voer in parameter P79 een tijd (shock chlorering tijd, in uren: minuten) in waarin de 
regeleenheid geen uitgang hoeft te activeren. 
Als deze tijd verstreken is, gaat de MICRO BASIC over op normaal bedrijf. Minimumtijd = 0 (functie 
uitgeschakeld), maximumtijd = 24 uur.  
Om deze functie te activeren, ga naar het hoofdmenu. Tijdens shockchlorering, toont het display het 
aftellen van de resterende tijd (uu: mm: ss). De weergegeven tijd kan worden verhoogd of verlaagd 

door op de pijltjestoetsen ( ) te drukken: elke druk resulteert in een verandering van één minuut. 
In het algemeen, schakelt deze parameter een gedurende tijd de uitgangen uit en daarom dit ook 
gebruikt worden voor reiniging of onderhoud, tijdelijke sluiting van de installatie, enz. 
 
PARAMETER 80 DISPLAY ZONE 1  
PARAMETER 81 DISPLAY ZONE 2  
PARAMETER 82 DISPLAY ZONE 3  
PARAMETER 83 DISPLAY ZONE 4  
Het display van de MICRO BASIC unit is “verdeeld” in vier zones met elk 8 karakters, die normaal 
gesproken de meetwaardes weergeven. Afhankelijk van de configuratie van de regelaar, kunnen 
metingen ingesteld worden van twee tot zes stuks. Kiezen wat getoond wordt en in welke volgorde, 
wordt elk vak gekoppeld aan een getal tussen 1 en 6, afhankelijk van de gewenste meting.  
Door het invoeren van het nummer van de meting + 10, zal de zone afgewisseld worden met een korte 
foutmelding. Tot slot, door het invoeren van andere waarden dan de meting, zullen er streepjes of lege 
velden worden weergegeven.  
 
PARAMETER 84 DISPLAY VERLICHTING  
Om energie en de levensduur van het display te besparen kan de display verlichting uitgeschakeld 
worden als er geen toets ingedrukt wordt. Als deze parameter is ingesteld op 1, is de 
achtergrondverlichting Altijd aan; waarden tussen 2 en 30 (minuten) geven de verlichtings tijd na de 
laatste toets aan.  
De waarde 0 kan alleen gebruikt worden bij speciale versies met een POWER LED die voor het 
aangeven van de normale modus (langzaam knippert) of bij alarm/ fout (snel knippert). 
 
PARAMETER 85 PASSWORD VOOR STANDAARD CONFIGURATIE 
Deze parameter maakt het mogelijk om het standaard configuratie-menu te vergrendelen. Stel een 
andere waarde dan nul om te voorkomen dat onbevoegden de configuratie modus kunnen openen. In 
dit geval, wanneer u probeert toegang tot de standaard configuratie te krijgen, zal het toestel dit 
wachtwoord vragen. Alleen door het invoeren van de in deze parameter ingevulde waarde kunt u de 
controller programmeren. Bij levering is er geen wachtwoord ingesteld. 
Waarschuwing! Als u het ingestelde wachtwoord vergeet, kan het configuratiemenu niet worden 
geopend en moet het instrument terug naar de fabriek voor het ontgrendelen. 
 
PARAMETER 86 PASSWORD VOOR ADVANCED CONFIGURATIE 
Hetzelfde als parameter 85, maar dan voor het geavanceerde configuratie menu. 
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PARAMETER 87 DEACTIVATION OF ELECTROCHEMICAL KALIBRATIES 
Deze parameter maakt het mogelijk om alle elektrochemische Kalibraties van de unit te remmen, om te 
voorkomen dat ongekwalificeerd personeel ongewenste Kalibraties uitvoert. 
Dus als een erkende technicus een Kalibratie uit wil voeren, moet hij de via het geavanceerde 
configuratie menu deze parameter eerst op nul zetten. (Als de kalibratie eenmaal voltooid is, zet deze 
parameter weer terug op 1). 
Als de advanced configuratie is beveiligd met een wachtwoord (P86), kan alleen gekwalificeerd 
personeel voor de advanced configuratie de elektrochemische Kalibraties ontgrendelen. 
 
PARAMETER 88 TAAL 
Met deze parameter kunt u de gewenste taal instellen. Er kan gekozen worden uit de volgende talen:  
0 = Nederlands 
1 = Engels 
2 = Frans 
3 = Spaans 
 
PARAMETER 89 SERIEEL ADDRESS 
De seriële uitgang kan RS232 (standaard) of RS485 (op aanvraag) zijn.  
Voer 0 of 10 in bij een RS232 poort, of een waarde tussen 1 en 9 of 11 tot 19 voor het bepalen van het 
seriële adres bij een RS485 poort (maximaal negen apparaten in hetzelfde netwerk). 
Een waarde kleiner dan 10 zet de uitgang communicatie op 9600 bps, terwijl een waarde tussen de 10 
en 19 de snelheid verdubbeld tot 19.200 bps. De baudrate moet worden gekozen in verhouding van de 
afstand tussen de controller (of verschillende controllers) en de toezichthouder. 
Opmerking: Als de controller is aangesloten op een RW08/ RW09/ RW14 apparaat, stel P89=0 in. 
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PARAMETER 90 DATA LOGGER 
De MICRO BASIC toestel is uitgerust met een extra interne geheugen voor het opslaan meet waarden, 
los van degene die gebruikt wordt voor het opslaan van Kalibratie en Configuratie data. 
Dit geheugen heeft een beperkte ruimte, voldoende voor 4080 opnames. Zodra deze vol zijn, worden 
de oudste waarden overschreven. Deze functie is handig in het bijzonder in de eerste dagen van de 
startup, voor de goede prestaties van de metingen en controle van de juiste hoeveelheid doseringen 
(bijvoorbeeld als de dosis te sterk is, zal je een zaagtand trend van de meting merken). 
Als u het systeem voldoende monitort, kunnen de gegevens worden gedownload met een geschikte 
regelmaat. In feite, met het juiste seriële commando vaak (512), worden alle data (4080 waardes) 
gedownload op een intuïtief formaat en gemakkelijk te importeren in Excel (en dergelijke meer), voor 
het maken van tabellen en grafieken. Met de standaard communicatiesnelheid (9600 bps) zal het 
downloaden van gegevens ongeveer 7 Minuten duren. Tijdens deze fase werkt het toestel normaal, 
maar heeft u geen toegang tot visualisatie. 
U kunt ook gebruik maken van het commando 511 om de laatste opslag te bekijken of de opdracht om 
513 de laatste 50 metingen weer te geven. Ook verkrijgbaar is het seriële communicatieprogramma 
SERCOM, dat de gedownloade gegevens splitst in een bestand op datum, en compatible is met het 
formaat van de μMMC recorder en is daarom direct leesbaar met het programma GENERA. 
Deze parameter maakt het mogelijk om de registratie sequentie in te stellen als volgt: 
0 = geen opname 
1 = registratie Elke minuut, de duur van ongeveer drie dagen 
2 = registratie Elke 2 Minuten, duur van ongeveer zes dagen 
3 = registratie Elke 5 Minuten, de duur van ongeveer 14 dagen 
4 = registratie Elke 10 Minuten, duur van ongeveer 28 dagen 
5 = registratie Elke 15 Minuten, duur van ongeveer 42 dagen 
6 = registratie Elke 20 Minuten, duur van ongeveer 56 dagen 
7 = registratie Elke 30 minuten, de duur van ongeveer 85  
 
Een tweede gedeelte van het geheugen is gereserveerd voor het opslaan van meldingen incl. datum 
en tijd. Het maximumaantal geheugen plaatsen is in dit geval ook 4080. De commando's om de inhoud 
van dit deel van het geheugen te bekijken zijn: 514 = laatste evenement, 515 = alle gebeurtenissen, 
516 = laatste 50 gebeurtenissen. 

Opmerking: De levensduur van het geheugen is tenminste 3 jaar bij een registratie van elke 
minute, en 6 jaar bij registratie van elke 2 minuten, enz. 

 
 
PARAMETER 91  FABRIEKS RESET 
Deze parameter maakt het mogelijk om de fabrieksinstellingen voor alle configuratie parameters te 

herstellen. De functie wordt geactiveerd door het invoeren van de bij de levering opgegeven waarde. 

De standaardwaarde is 12, hoe dan ook verschillende waarden kan met de klant voor specifieke 

reparaties worden overeengekomen.  

Deze functie herstelt ook alle 0 punt en versterking waarden van de metingen, en zou alleen 

geactiveerd moeten worden in geval van storing vanwege verkeerde kalibraties, of om de controller 

volledig opnieuw in te stellen om het te verplaatsen naar een nieuwe installatie. 

Waarschuwing! Als bepaalde functies zijn geactiveerd op uw apparaat, zorgt het herstellen van de 

fabriek configuratie ervoor dat u deze instellingen verliest. In het bijzonder, de waarden die in de 

parameters P80 ... P83 (Visualisatie van de 4 metingen), P84 (Display backlight), P88 (Taal) en P89 

(Serieel-adres) wordt gereset. 
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VOORBEELDEN STURING 

Hieronder volgen een paar voorbeelden voor de configuratie van de sturing parameters: 

 

1) Zuur sturing met het pH meet gedeelte, om de pH-waarde op 7.40 te houden: 
1a) Simpele AAN/UIT sturing op K1: 

      TYPE  METING = 1 (pH)   (P01 = 1) 
      TYPE STURING = 1 (AAN/UIT pH)  (P02 = 1) 
      SETPOINT = 7.30    (P03 = 7.30) 

Het wordt aanbevolen om een smalle hysterese in te stellen: 
HYSTERESE = 0.20    (P04 = 0.20) 

      Geen vertraging gewenst. Stel in: 
      STUURVERTRAGING = 0   (P05 = 0:00) 
      NA DOSEERTIJD = 0   (P06 = 0:00) 
 

1b) PWM proportionele sturing op K1: 
TYPE METING = 1 (pH)   (P01 = 1) 

     TYPE STURING = 3 (PWM Zuur sturing) (P02 = 3) 
      SETPOINT = 7.30    (P03 = 7.30) 

Het begin/ einde controlevenster (van de proportionele band) mag niet te smal zijn om 
instabiliteit te voorkomen. Stel in:       

HYSTERESE = 0.50    (P04 = 0.50) 
De basistijd moet worden afgesteld afhankelijk van het type aandrijving (magneet afsluiter: 
10...20 sec; kleine doseerpompen: 2...3 minuten; grote pompen: ten minste 5 minuten): 

BASISTIJD = 3 min.    (P05 = 3:00) 
Parameter niet beschikbaar   (P06 = 0:00) 

De volgende parameters moeten ook worden ingesteld: 

P07 = De OFA-tijd voor K1  hangt af van de chemische/ hydraulische reactie Tijd; 

meestal binnen een uur van de doseer start, moet het setpoint worden bereikt   
P07 = 1:00. 

P08 = UIT K1  K1 kan worden uitgeschakeld bij de meetfout, alarm OFA-tijd en de 

interne klok: voer de som van de Waardes in  P08 = 8 + 16 + 64 = 88 
 

2) Sturing om een vrij chloor waarde van 0.80 mg/L te verkrijgen 
2a) Simple AAN/UIT sturing op K2: 

      TYPE METING = 4 (mg/L Cl2)  (P09 = 4) 
      TYPE STURING = 2 (AAN/UIT Cl)  (P10 = 2) 
      SETPOINT = 0.80    (P11 = 0.80) 
      HYSTERESE = 0.15    (P12 = 0.15) 
      STUURVERTRAGING = 0   (P13 = 0:00) 
      NA DOSEERTIJD = 0   (P14 = 0:00) 

 
2b) PWM proportionele sturing op K2: 

      METING type = 4 (mg/L Cl2)   (P09 = 4) 
      RELAIS TYPE = 4 (PWM-chloor)  (P10 = 4) 
      SETPOINT = 0.80    (P11 = 0.80) 
      HYSTERESE = 0.40    (P12 = 0.40) 
      BASISTIJD = 3 min.    (P13 = 3:00) 
     Parameter niet beschikbaar   (P14 = 0:00) 

Zoals voor het voorgaande voorbeeld, moeten de volgende parameters worden ingesteld: 

P15 = OFA-tijd voor K2  maximaal anderhalf uur te overwegen de gewenste waarde te 
bereiken, stel dan P15 = 01:30 in. 

P16 = UIT K2  K2 kan worden uitgeschakeld bij de meetfout, alarm OFA-tijd en de interne 

klok, voer de som van de Waardes in  P16 = 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 248 
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3) sturing om een watertemperatuur van 28.0 °C te krijgen: 
3a) Simple AAN/UIT sturing op K4: 

      TYPE METING = 5 (temp.)   (P25 = 5) 
      TYPE STURING = 2 (open tot setpoint) (P26 = 2) 
      SETPOINT = 28.0    (P27 = 28.0) 
     HYSTERESE = 0.4    (P28 = 0.4) 
      STUURVERTRAGING = 0   (P29 = 0:00) 
      NA DOSEERTIJD = 0   (P30 = 0:00) 
      Overige parameters in te stellen voor K4: 

P31 = OFA-tijd voor K4  Geen limiet. P31 = 0:00. 

P32 = UIT K4  K4 kan worden uitgeschakeld bij de meetfout, alarm OFA-tijd en de 

interne klok, voer de som van de Waardes in  P32 = 8      
 
4) Sturing om 1 mg/L vrij chloor te krijgen via de uitgang K4 als SSR-relais en PFM PULS sturing: 

TYPE METING = 4 (mg/L Cl2)  (P25 = 4) 
TYPE STURING= 12 (9PFM, chloor) (P26 = 12) 
SETPOINT = 1.00    (P27 = 1.00) 
HYSTERESE = 0.30    (P28 = 0.30) 
STUURVERTRAGING = 0   (P29 = 0:00) 

      NA DOSEERTIJD = 0   (P30 = 0:00) 
 

 
5) Het 2e relais kan worden gebruikt als alarmrelais voor de pH-meting: 
      Type meting = 1 (pH)    (P14 = 1) 
      RELAIS TYPE = 3    (P15 = 3) 
      SETPOINT = 6.50     (P16 = 6.50) 
      HYSTERESIS = 2.00    (P17 = 2.00) 

STUURVERTRAGING = 1:00  (P18 = 1:00) 
      NA DOSEERTIJD = 1:00   (P19 = 1:00) 
 
Er is een kleine stuurvertraging ingesteld om constant in/uit schakelen te voorkomen. 
 

6) Activatie tijd gestuurde dosering op K5 om bijv. een vlokpomp aan te sturen. 
Stel dat we een dagelijkse dosering nodig hebben van 15 min lang om 6:00u. 

  TYPE METING = 1 (pH, N.V.T.)  (P33 = 1) 
  TYPE STURING= 11 (tijd gestuurd)        (P34 = 11) 
  1e ACTIVATIE TIJD    (P35 = 06:00) 
  1e DEACTIVATIE TIJD   (P36 = 06:15) 
  2e ACTIVATIE TIJD    (P37 = 00:00) 
  2e DEACTIVATIE TIJD   (P38 = 00:00) 

      Overige parameters in te stellen voor K5: 

       P39 = OFA-tijd voor K5  N.V.T., P39 = 0:00. 

P40 = UIT K5  K5 wordt automatisch uitgeschakeld in geval van een gebrek aan 
doorstroming of geen externe vrijgave, dus voor deze instelling kan deze parameter 0 
blijven. 

Opmerking! In dit geval is K5 alleen een vrijgave naar de doseerpomp, K5 kan geen 230V~ 
schakelen. 
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ALTERNATIEVE WEERGAVEN 

Door in normale modus op de pijl Toetsen ( ) te drukken, worden specifieke visualisaties van de 
parameters die verband houden met de metingen weergegeven. De waarde tussen de haakjes is de 
ruwe ADC-waarde, de “G” waarde is de versterkings factor, de “O” is de nul waarde.  
 
 pH   (mV waarde zonder temperatuur compensatie) 
    G (versterkings factor) = 0.750 ... 1.500 
    O (0 punt bij 25°C)   = -0.50 ... 0.50 
 Redox   (mV waarde zonder 0 punt) 
    G (versterkings factor) = 1.000 (vast) 
    O = 0 punt in mV   = -100 ... 100 
 Vrij Chloor met CLE12 (Ampèrometrische) cel 
    Bereik 1.00 mg/L  (ingang waarde aangeduid tot 10.00 punten FS) 
    Bereik 5.00 mg/L  (ingang waarde aangeduid tot 50.00 punten FS) 
    G (versterkings factor) = 0.050 ... 1.500 
    O (0 punt ingang in punten)  = -0.40 ... 0.40 
 Vrij Chloor met potentiostatische cel, CP series 
    Bereik 1.00 mg/L  (ingangs waarde zonder 0 punt/versterking) 
    Bereik 5.00 mg/L  (ingangs waarde zonder 0 punt/versterking) 
    Bereik 7.00 mg/L  (ingangs waarde zonder 0 punt/versterking) 
    Bereik 10.00 mg/L  (ingangs waarde zonder 0 punt/versterking) 
    G (versterkings factor) = 0.500 ... 3.000 
    O (0 punt ingang in punten) = -0.20 ... 0.20 
 Temperatuur  (waarde zonder 0 punt/versterking) 
    G (versterkings factor) = 0.940 ... 1.060 
    O (0 punt in °C)   = -2.0 ... 2.0 
 Geleidbaarheid (waarde zonder 0 punt/versterking) 
    G (versterkings factor) = 0.750 ... 1.500 
    O (0 punt in punten)  = -100 ... 100 

Troebelheid Bereik 100.0 NTU  (ingang waarde van CTS07 zonder 0 
punt/versterking) 
Bereik 500 FTU  (ingang waarde van CTS07 zonder 0 
punt/versterking) 

    G (versterkings factor) = 0.500 … 2.000 
    O (0 punt in punten)  = -100 … 100 

mA Ingang  Ingangs waarde zonder 0 punt/versterking 
    G (versterkings factor) = 0.250 ... 4.000 
    O (0 punt)   = -200 ... 200 punten 
 
 
In het algemeen hoe dichter het 0 punt naar de 0 en de versterking naar de 1000 punten komt, des te 
beter is de sensor conditie. 
De enige uitzondering is de versterkings waarde voor chloor metingen met een CLE12 cel. In feite is in 
dit geval de versterking sterk afhankelijk van de water chemische samenstelling en chloortype. De 
gemiddelde waarde is 0,100, maar het is niet mogelijk om een normale waarde vast te stellen. 
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FOUTMELDINGEN 

Wanneer er een fout optreedt, geeft het display een foutcode en een korte beschrijving. In het 
algemeen wordt het alarm weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of bij het verlaten 
van de Configuratie-modus. De foutmelding wordt getoond voor ongeveer 3 seconden. De mogelijke 
alarmen worden hieronder vermeld: 
  
ERR 11  Bereken uit mA1 
De minimale en maximale waardes van de mA1 uitgang zitten te dicht op elkaar. Controleer P42 en P43. 
 
ERR 12  Bereken uit mA2 
De minimale en maximale waardes van de mA1 uitgang zitten te dicht op elkaar. Controleer P48 en P49. 
 
ERR 13  Bereken PWM K1 
Het relais K1 is ingesteld op proportionele sturing (PWM  P02 = 3 of 4, of PFM P02 = 11 of 12), maar de 
hysterese is te klein. Controleer P04. 
 
ERR 14  Bereken PWM K2 
Zelfde als error 13, maar dan gerelateerd aan K2. Controleer P12. 
 
ERR 15  Bereken PWM K4 
Zelfde als error 13, maar dan gerelateerd aan K4. Controleer P28. 
 
ERR 16  Bereken PWM K5 
Zelfde als error 13, maar dan gerelateerd aan K5. Controleer P36. 
 
 
AANVULLENDE ALARMEN 
Bij te lage of te hoge ingangssignalen, zal de regelaar de meldingen “ONDER” (onder bereik) of 
“OVER” (over bereik). Onder deze omstandigheden is het ingangssignaal niet betrouwbaar en zal er 
een foutmelding worden gegeven. 
 
De zones die ingesteld staan voor foutmeldingen kunnen de volgende meldingen weergeven: 
PW mm: ss  Geeft het aftellen van de “startvertraging” weer. 
pH mm: ss  Geeft het aftellen van de “pH stabiliteit” weer. 
Off  Geeft aan dat het service contact actief is. 
Flow  Geeft aan dat er onvoldoende flow over het paneel is. 
Time  Geeft aan dat de uitgangen door de interne klok zijn uitgeschakeld. 
0 Cl2   Geeft aan dat het “nul chloor alarm” actief is. 
Redox  Geeft aan dat het “redox alarm” actief is. 
Max TK1 Geeft aan dat het “OFA-alarm K1” actief is. 
Max TK2 Geeft aan dat het “OFA-alarm K2” actief is. 
Max TK4 Geeft aan dat het “OFA-alarm K4” actief is. 
Max TK5 Geeft aan dat het “OFA-alarm K5” actief is. 
Lev 1  Geeft aan dat het laag niveau van vat 1 bereikt is. 
Lev 2  Geeft aan dat het laag niveau van vat 2 bereikt is. 
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SERIËLE POORT 

De MICRO BASIC beschikt over een seriële poort (RS232C of RS485) voor communicatie met PC of 
PLC. Alle verwijzingen naar het externe apparaat aangesloten op de MICRO BASIC zijn vernoemd << 
VIDEO >>, overweegt een hypothetische verband tussen MICRO BASIC en PC, waar een "Hyper 
Terminal" programma of gelijkwaardig loopt. Met andere woorden, wat op het scherm zichtbaar is, is 
precies de reactie van MICRO BASIC.  
Voornamelijk is er geen communicatieprotocol tussen de controller en een extern apparaat (de 
communicatie wordt uitgevoerd door middel van standaard ASCII-codes).  
Mogelijke andere protocollen zijn op aanvraag leverbaar.  
 
De verbindings parameters zijn: 
  9600 BAUDS, 8 BITS, NO PARITY, 1 STOP BIT (bij P89 < 10) 
 19200 BAUDS, 8 BITS, NO PARITY, 1 STOP BIT (bij P89 ≥ 10) 
Andere parameters zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Berichten die worden verzonden via de seriële lijn zijn ontworpen om zo eenvoudig en intuïtief mogelijk 
te zijn. 
Voor meer informatie over het aansluiting van de seriële lijn op de klemmenstrook, zie het hoofdstuk 
"Elektrische aansluitingen". 
MICRO BASIC stuurt automatisch naar de << VIDEO >> de volgende berichten: 
 MICRO BASIC START-UP  Bij het opstarten. 
 ERROR PARAMETER nn  Bij opstarten of het verlaten van een configuratie modus. 

LOW POWER SUPPLY Bij opstarten of bij een te lage voedingsspanning. 
 

 
MICRO BASIC reageert op de volgend commando’s: 

Command Effect  Command Effect 

M1 Laat meetwaarde meting 1 zien  RR Microprocessor reset (reboot) 

M2 Laat meetwaarde meting 2 zien  TT Laat datum/tijd zien 

M3 Laat meetwaarde meting 3 zien  Pxxx Lees PARAMETER xxx waarde 

M4 Laat meetwaarde meting 4 zien 
 Pxxx = 

YYYY 
Schrijf de waarde YYYY in 
PARAMETER xxx 

M5 Laat meetwaarde meting 5 zien  511 Laatste waarde datalogger 

M6 Laat meetwaarde meting 6 zien 
 

512 
Stuur data opgeslagen in de 
datalogger 

HH Help  
 

513 
Stuur laatste 50 data opgeslagen in 
de datalogger 

UU Waardes mA1 en mA2 Uitgangen  514 Laatste gebeurtenis datalogger 

SS 
Status van: Ingangen, Uitgangen, 
alarmen 

 
515 

Stuur gebeurtenissen opgeslagen in 
de datalogger 

ZZ 
Reset 0 punt/versterkings 
waardes 

 
516 

Stuur laatste 50 gebeurtenissen 
opgeslagen in de datalogger 

Opmerking: 
- In het geval van de RS485 seriële lijn, worden deze commando's (en hun antwoorden) voorafgegaan 

door het apparaat adres, ingesteld in parameter P89, dat is een kleine letter vanaf "a" (d.w.z. van "a" 
tot "i" voor het adres van 1 tot 9). 

- Er zijn ook andere aanpassing/ Kalibratie opdrachten die alleen in de fabriek worden gebruikt. 
- Elk commando moet met <CR> (of <ENTER>) worden bevestigd. 
- Alle seriële berichten staan vast en worden niet beïnvloed door de taal instellingen van P88. 
- Typ fouten kunnen niet gecorrigeerd worden. Stuur het foute commando (dit geeft geen reactie) en 

stuur alsnog de correcte. 
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In de datalogger Zijn alle metingen in 1 vast formaat opgeslagen, zoals: 
150418;15.20;+007.00;-00084.;+000.00;+001.32;+0025.7;+000.00 
 
Dit komt overeen met: 
JaarMaandDag;Uren.Minuten;Meting1;Meting2;Meting3;Meting4;Meting5;Meting6 
 
De gebeurtenissen worden als korte omschrijvingen opgeslagen in het Engels incl. tijd en datum: 

Event Description  Event Description 

Power On Regelaar wordt aangezet  Gain Mx 
Versterkings Kalibratie van 
meting “x” 

Std Editor Standaard parameter editor  Tar.Disab. 
Poging tot ongeautoriseerde 
Kalibratie 

Adv Editor Advanced parameter editor  Err.Tar.Mx Kalibratie fout van meting “x” 

Test Out Handmatige test van uitgangen  End Tar. Succesvol Kalibratie 

Set Time Klok instellen  Err. yy 
Error “yy” (see “Errors” section 
for details) 

Serial Edit 
Parameter bewerken op seriële 
lijn 

 MaxTKx=s Error max doseer tijd for relais “x” 

TMx=yy 

Fabrieks Kalibraties / 
Instellingen 

 TimeOff=s 
Device UIT verzoek vanuit 
interne klok 

UMx=yy  ZeroCl=s Alarm nul chloor 

VMx=yy  All RX=s Alarm Redox 

IMx=yyyy  SuperCl=s Super-chlorination start 

FMx=yyyy  Lev x = s 
Change of status (s) for level “x” 
ingang 

ISx=yyyy  Flow = s 
Change of status (s) for FLOW 
ingang 

FSx=yyyy  Off = s 
Change of status (s) for UIT 
ingang 

Offs Mx 0 punt Kalibratie van meting “x”  Imp = s 
Change of status (s) for IMP 
ingang (for future use) 

 
 
 



MICRO-BASIC Hycon_r2.0 – 01/2016 pagina 42 
 

KALIBREREN 

 
pH 
 
Voorbereiding: 
a) Controleer of er pH buffers 4 en 7 aanwezig zijn, en of deze nog ruim van datum zijn.  
b) Controleer of er temperatuur van de buffer overeenkomt met de werktemperatuur. (Als er veel 

temperatuurverschil in zit zet dan de temperatuur opnemer 3 min in de buffer vloeistof) 
c) Draai het meetpaneel dicht om het flow alarm te activeren en activeer eventueel het service contact 

om de uitgangen te blokkeren tijdens de kalibratie 
 

Kalibratie procedure: 
1) Verwijder de elektrode uit het blok. 
2) Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, en dep deze droog met een schone doek. 
3) Zet de elektrode nu in de buffer pH7,01 
4) Druk op de MENU/OK Toets 
5) De regelaar vraag nu om bevestiging om te 

mogen kalibreren. 
 

6) Druk op ESC om te annuleren, of op 
MENU/OK om te bevestigen; Na bevestiging 
volgen er 2 keuzes: 

 

7) Druk op  om het 0 punt (pH 7.01) te 
kalibreren.  

6) De regelaar herkent automatisch de luiste 
buffer en geeft deze weer (pH 4, 7 en 9). 

7) Indien nodig gebruik de pijl ( ) toetsen om de juiste waarde aan te passen. 
8) Druk op MENU/OK om de kalibratie te bevestigen, of op ESC om te annuleren (er verandert dan 

niets aan de kalibratie). 
9) Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, en dep deze droog met een schone doek. 
11) Zet de elektrode in buffer pH 4.01. 

10) Herhaal de stappen 4 T/M 8, maar druk bij stap 7 op de  Toets om de versterking te Kalibreren.  

11) Zet de elektrode terug in het blok en evt. de Pt100 opnemer. 
12) Draai het meetpaneel weer open om het flowalarm op te heffen. 
13) Het evt. het service contact op. 
 
Als je de pH versterking lager dan 4 of hoger dan 9 probeert te ijken dan zal de regelaar de melding 
“no automatic recognition” geven.  
Als de ingangswaarde niet overeenkomt met het 0-punt en de versterking (te veel afwijking), zal de 
regelaar niet ijken en de melding “Impossible!” geven. 
 
Mogelijke oorzaken: 

a) Verkeerde bediening van de toetsen tijdens kalibratie. 
b) De buffer vloeistof is vervuild of over de datum. 
c) De elektrode is defect. 
d) De pH kabel is defect.  

 
 

C a l i b r e e r  M 1  p H  

 B e v e s t i g   -
> 

>  O K  

 
C a l i b r e e r  M 1  p H  

 0 - p u n t    V e r s t . 

 

C a l b r e e r  0 - p u n t  

M e t i n g 1   7 . 0 1 p H  
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Redox 
 
Voorbereiding: 
a) Controleer of er een buffervloeistof 468mV aanwezig is en of deze niet over de datum is.  
b) Draai het meetpaneel dicht en maak evt. het service contact. 
 
Kalibratie procedure: 
1) Verwijder de elektrode uit het blok  
2) Spoel de elektrode af met gedestilleerd water en dep hem droog. 
3) Zet de elektrode nu in de buffer vloeistof (bijv. 468 mV). 
4) Druk op de MENU/OK Toets. 

5) Druk op  totdat er “KALIBRATIE M2 mV” in het scherm staat. 

6) Druk op   om het 0 punt te kalibreren. 
7) De regelaar herkent automatisch de juiste buffer en geeft deze weer. 

(Opmerking: The MICRO BASIC herkent de volgende buffers automatisch: 220mV, 468mV en 
650mV) 

8) Indien nodig gebruik de pijl ( ) toetsen om de kalibratiewaarde aan te passen. 
9) Druk op MENU/OK om de kalibratie te bevestigen, of op ESC om te annuleren (er verandert dan 

niets aan de kalibratie). 
10) Spoel de elektrode af met gedestilleerd water, en dep deze droog met een schone doek. 
11) Zet de elektrode weer terug in het blok. 
12) Draai het meetpaneel weer open om het flowalarm op te heffen. 
14) Het evt. het service contact op. 

 
De redox kalibratie is een 1 punts kalibratie (alleen d.m.v. het 0 punt)! 
 
Als je probeert redox te ijken met een waarde die teveel afwijkt van de vaste buffer waardes, dan zal de 
regelaar de melding (no automatic recognition) geven.  
Als de melding “Impossible!” weer gegeven wordt dan kan het 1 van de volgende oorzaken zijn: 

a) De buffer vloeistof is vervuild of over de datum. 
b) De elektrode is defect.  
c) De elektrode kabel is defect.  
d) Je bent de versterking aan het ijken. 
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Chloor (met Ampèrometrische of potentiostatische cel) 
 
Het 0 punt is vanuit de fabriek gekalibreerd. Deze aanpassing si alleen voor bevoegd personeel en is 
daarom niet opgenomen in deze gebruiksaanwijzing. De gebruiker kan alleen de versterking kalibreren 
en zou dat minimaal elke maand moeten doen.  
 
Voorbereiding. Controleer dat: 
a) De pH stabiel is en onder de 7.80. 
b) De cel tenminste 8 uur ononderbroken heeft gewerkt (i.v.m. polarisatie). 
c) Er een stabiele doorstroming over het paneel is (ook tijdens de polarisatietijd). 
d) Er voldoende chloor in het systeem aanwezig is (> 50mg/l). 
e) Er een hand fotometer aanwezig is voor analyse. 
 
Ga door als volgt: 
1) Activeer eventueel het service contact om dosering tijdens kalibratie te voorkomen. 
2) Neem een monster uit de monsternamekraan van het paneel en meet deze met de hand 

fotometer. 
3) Druk op de MENU/OK Toets 

4) Druk op de  toets totdat er “CALIBREER M3 CL2” in het scherm staat. (Of “CALIBREER M4 CL2” 
bij membraan elektrode) 

5) Druk op de MENU/OK Toets 

6) Druk op de  toets om de versterkingsfactor te ijken. 

7) Gebruik de pijl ( ) Toetsen om de waarde in te stellen die zojuist gemeten is met de hand 
fotometer. 

8) Druk op MENU/OK om de Kalibratie te bevestigen, of op ESC om te annuleren. (De voorgaande 
waardes blijven dan behouden) 

9) Hef het service contact weer op om op normaal bedrijf over te gaan. 
 
Als men een waarde probeert te kalibreren die buiten de grenswaarden van de regelaar ligt dan zal de 
regelaar deze kalibratie annuleren en de foutmelding “Niet mogelijk!”. Controleer: 

a) Dat er aan alle basisvoorwaarden wordt voldaan. 
b) Of de meetcel schoon is (Als de cel schoongemaakt moet worden houdt dan bij een 

Ampèrometrische cel rekening met een polarisatietijd van 8 uur om tot een betrouwbare 
kalibratie over te gaan).  

c) In geval ven een membraan elektrode controleer of er voldoende elektrolyt aanwezig is en 
het membraan nog heel is. (Indien nodig dient men deze bij te vullen/ te vervangen)  

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de meetcel voor meer informatie over 
onderhoud en reiniging. 
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Temperatuur 
 
De elektronische instrument kalibratie en de nauwkeurigheid klasse van de Pt100 sensor, zorgen voor 

een maximale afwijking van 0.3°C bij 0°C en 0.8°C bij 100°C (Pt100: klasse B volgens de IEC 751 
richtlijn). Deze afwijking is voor de meeste toepassingen acceptabel, en zal dus niet gekalibreerd 
hoeven te worden. 
 

 
 

DATUM EN TIJD INSTELLEN 

Druk op de MENU/OK-toets en gebruik de   
toetsen totdat er “inst. Datum/tijd” in het display 
staat.  
 
Druk op de MENU/OK-toets om door te gaan. 
 
Het display geeft nu de datum en tijd weer, met een 
cursor onder de dag aanduiding.  

Gebruik de   toetsen om de juiste dag in te stellen en druk dan op MENU/OK om te bevestigen, of op 
ESC om te annuleren.  
Na bevestiging zal de cursor verplaatsen naar het volgende veld. Herhaal deze stap voor elk 
beschikbaar veld om alles in te kunnen stellen. 

 D i   2 9  M r t  2 0 1 6 

    0 9 : 4 9 : 3 1     
 

i n s t .  d a t u m / t i j d 

 b e v e s t i g  - >  O K  
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 T e s t  u i t g a n g e n  

 B e v e s t i g  - >  O K  

 

 T e s t  u i t g a n g e n  
 R e l a i s  K 1  U I T   

 

HANDMATIGE BEDIENING 

De regelaar heeft de mogelijkheid om de uitgangen handmatig aan te kunnen sturen voor test 
doeleinden.  
 

Druk op MENU/OK en dan op de   toetsen totdat 
er “Test uitgangen” in het display staat. Druk op 
MENU/OK om deze modus te activeren.  
De regelaar geeft nu de eerste test aan, relais K1. 

Druk op de   toetsen om andere relais te kiezen. 
Druk op MENU/OK om de uitgang te testen. 
 
Let op: 
- K1, K2, K4 en K5 zijn de 4 stuur relais; door deze handmatig te activeren kan men controleren of 

de aangesloten doseerpompen of kleppen goed functioneren. 
- K3 is het alarm relais 
 
Om de “Test Uitgangen” mode te verlaten druk op ESC. 
 

Waarschuwing! Het zomaar activeren van het relais kan tot een gevaarlijke situatie leiden. 

 

 

  
 


