
  سیم کشی
  . را روي سنسور قرار دهید )1( دار آداپتور دندانه -1
 . متصل کنید  D1C , X2 10سنسور و ترمینال  2به ترمینال            سیم مشکی -2
 . متصل کنید D1C , X2 9سنسور و ترمینال  1را به ترمینال                     سیم شفاف  -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنسور
 Capپر کنید ا ژل الکترولیتممبران را با مایع ی .  

  . دست بزنید ببندید capممبران روي  شیشه اي و نوك سنسور ورا بدون اینکه به لوله  Capبه آرامی 
  . الکترولیت اضافی خارج شده را پاك کنید

  . الکترولیت را در تاریکی و دور از نور خورشید نگهداري کنید
  

  نگهدارنده سنسور
  . ار سنسور قرار دهیدرا در شی) 2(دار  حلقه شکاف -1
  .  )5) (4( ها و واشرها مطابق شکل مقابل نحوه قرار گرفتن ارینگ -2
 آنرا در  )1(را در نگه دارنده قرار دهید و بوسیله آداپتور  ) 3( سنسور -3

 . جاي خود ثابت کنید
4- Cap  بوسیله فلوي آب عبوري  روي سنسور بایستینصب شده 

 . از آن مرطوب نگه داشته شود
 . درجه سانتیگراد 45در  bar1فشار  حداکثر -5

  کالیبراسیون
  . ظاهر شود Calibration Clرا فشار دهید تا  CHANGE       کلید  -1
  . چشمک بزند DPD valueرا فشار دهید بایستی  ENTER        کلید -2
برداري زیر سنسور برداشته و به روش کیت یا فتومتري مقدار  مقداري آب نمونه از قسمت نمونه -3

  . گیري کنید کلر را اندازهغلظت 
کلر را مطابق با چیزي که غلظت مقدار        UP           DOWNبوسیله دو عدد کلید  -4

سپس کلید ) کل کلربراي  DPD4براي کلر آزاد و  DPD1(اید تنظیم کنید  بدست آورده
ENTER         را دو بار فشار دهید.  

  
  SETPOINTتنظیم 
  . ظاهر شود Control Settingsرا فشار دهید تا         CHANGEکلید  -1
 . ظاهر شود Set pointرا سه بار فشار دهید تا         ENTERکلید  -2
 ايه زند با استفاده از کلید مقداري که قبالً تنظیم شده چشمک می -3

 UP         DOWN         قبلی مقدار تنظیمppm تغییر دهید مطابق با مقدار مورد نظر را . 
 . را فشار دهید        ENTERسپس کلید  -4
  . را دوبار فشار دهید         BRANCH BACKکلید  -5
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