Vízminőség mérés-szabályozás,
vegyszeradagolás fürdőkben
A PROFILAXIS Kft. 1990 óta foglalkozik uszodai vízminőség mérés-szabályozással és
vegyszeradagolással. Ebben a kiadványunkban összefoglaljuk az általunk forgalmazott
(Milton Roy, Walchem, Berger/edo), e témában a világon egyik legszélesebb választékkal
rendelkező, berendezések adta különböző lehetőségeket, azok előnyeit és hátrányait,
valamint javaslatunkat.

Mérő-szabályozó műszerek főbb jellemzői
Egyszerűbbtől kezdve:

• M1. / Berger/edo „HU” műszer
Két csatornás műszer pH/Redox vagy pH/szabadklór mérésére alkalmas.
Nincs LCD kijelzője, de LED sor mutatja a mért értékeket.
Ki-, bekapcsolással tudja vezérelni a szivattyúkat.
• M2. / WALCHEM W100 sorozat
Egy csatornás műszer, pH, Redox vagy szabad klór mérésre is alkalmas. LCD
kijelzős. Határértéknél ki- bekapcsolással vagy arányosan is tudja vezérelni
az adagolószivattyúkat. Három programozható relé kimenettel rendelkezik és
opcionálisan analóg jelet is kiad.
• M3. / WALCHEM W600 sorozat
Két szondajelet vagy 4 analóg jelet is tud fogadni. pH, Redox, szabad klór és
H2O2 mérésre is alkalmas. LCD kijelzős. Moduláris kiépíthetőségű (kártyák).
Többek között ki- bekapcsolásos, arányos és PID szabályozásra is képesek.
Hat programozható relé kimenettel rendelkezik és opcionálisan analóg jelet is
kiad. Gyűjti az adatokat, számítógép hálózatba köthető, eléréséhez csak egy
böngésző (pld. Chrome, Internet Explorer) szükséges. Modbus opció
a felügyeleti rendszerhez integráláshoz. E-mail naplók küldése.
• M4. / WALCHEM W900 sorozat
Mindent tud, amit a W600, de komplexebb feladatokra alkalmas és akár 12
szondajelet (4-6 medence!) is tud fogadni és a szükséges adagolószivattyúkat
vezérelni, beleértve az időzítést is.
pH
Redox
áramláskapcsoló
Klór / H2O2 szonda
szűrő

https://profilaxis.hu/

Adagolószivattyúk főbb jellemzői
• A1. / Stenner tömlős adagolószivattyú
A Classic sorozatú Stenner szivattyúk nem vezérelhetők, csak kibekapcsolással működtethetők. Nagy ellennyomásra
nem alkalmas, jó felszívó képességű.

Stenner

• A2. / LMI PD0 (P0, P+0)
A szivattyúk lökettérfogata állítható, csak ki-bekapcsolással
működtethetők. Nagy ellennyomásra (pld. lerakódások elhárítása)
is alkalmasak, opcióban gáztalanító szelep.

új LMI PD0

• A3. / LMI PD7 , B7 (P5, P+7)
Ezek a szivattyúk a kézi beállítás mellett, löketenként is
vezérelhetők, így alkalmasak arányos adagolásra is. Az új PD7
szivattyú automatikus gáztalanító funkcióval is rendelkezik.
• A4. / LMI AD8, B9, C9 (P+8, AA9)
Ezek a szivattyúk a kézi beállítás mellett, analóg jeleket (4-20mA)
tudnak fogadni és a jel alapján arányosan (pld. 4mA=0 löket/perc,
20mA=100 löket/perc) adagolni. Így távadókkal is használhatók.

Műszer-adagolószivattyú kombinációk

új LMI PD7

Exel AD8

• M1. A1. vagy A2.
Legegyszerűbb megoldás, az alapérték
elérésekor indul, illetve leáll a szivattyú.
Csak kielégítő minőségű szabályozás.
Berger/edo „HU”

• M2. vagy M3. vagy M4. A3.
Alkalmas az alapértéktől való eltérés
alapján történő arányos adagolásra, így
ﬁnomabb az adagolás, kisebb a hullámzás,
kevesebb a vegyszerfelhasználás

W100

W600

Stenner

új LMI PD0

W900

új LMI PD7

• M3. vagy M4. A3. A4.
Mindent tud, mint az előző, de számos
többlet szolgáltatással
(ld. később)
W600
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W900

új LMI PD7

Exel AD8

Javaslat
Egy új mérő-szabályozó-adatgyűjtő rendszer kiépítésénél
különösen fontos, hogy ﬁgyelembe vegyük a nemzetközi
ajánlásokat, műszaki irányelveket:
• az új műszer ipari minőségű, megbízható gyártmány
(pld. M2, M3, M4)
• bővíthető, rugalmasan változtatható
(nem kell programozni, csak átállítani) (pld. M3, M4)
• távoli hozzáférés ellenőrzéshez és beavatkozáshoz
(pld. M3, M4)
• több szintű jogok
(csak betekintés, betekintés és kalibrálás, minden előbbi és
beavatkozás is) (pld. M4)
• adatgyűjtés az elemzéshez
(vegyszerfelhasználás minimalizálása, minőség maximalizálása)
(pld. M3, M4)
• riasztás interneten keresztül
(pld. M3, M4)
• pH, redox és szabadklór mérés
(pld. M1, M2, M3, M4)
• kalibrálás, rossz szonda felismeréssel
(pld. M2, M3, M4)
• arányos sav és hypo
(fertőtlenítőszer) adagolás (pld. M2, M3, M4 + A3 és A4)
• hibás mérés felismerése, riasztás, Fail to Safe
(=Biztonságos leállás) (pld. M4)
• mintavíz hiánya miatti riasztás, adagolás letiltás
(pld. M1 és M2 tiltás, M3 és M4 tiltás és riasztás)
• alkalmasság további tartalék szondák fogadására,
Fail to Safe (pld. M4)
• alkalmasság tartalék szivattyúk automatikus indítására
(pld. M4)
• alkalmasság folyadék áramlás jelek fogadására
(van-e valóban adagolás) (pld. M2, M3, M4 + A3 ill. A4)
• alkalmasság épületfelügyeleti rendszer csatlakozáshoz
(MODBUS- M3), (MODBUS és BACnet-M4)
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a több évtizede használt,
maga korában korszerű műszerek általában megértek a cserére.
A cserénél mindenképpen a legkorszerűbb megoldást javasoljuk,
mert a beruházási többlet költsége elenyésző ahhoz képest,
amilyen haszonnal jár majd a munkaerő és vegyszerfelhasználás
csökkenésében és különösen a biztonságos üzemelésben,
a minőség magasszintű biztosításában.
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