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Sonda GCM určená na meranie celkového chlóru 

 Pri inštalácii a prevádzke je potrebné dodržiavať príslušné 

predpisy, platné v krajine užívateľa a tiež predpísané intervaly 

pre údržbu a kalibráciu. Pri manipulácii s chlórom a kvapalinami 

obsahujúcimi chlór je nutné používať ochranné okuliare a 

ochranný odev. Meracie zariadenie a jeho periferné obvody smie 

prevádzkovať a obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený 

personál. Prevádzkovanie meracieho článku je možné iba v 

určenom meracom rozsahu. Merací článok využíva elektrolyt a 

preto je nutné zabrániť kontaktu s pokožkou ako  požitiu. 

Elektrolyt je mierne jedovatý a môže spôsobiť ťažkosti.  

Všeobecne 

Merací článok GCM slúži na určenie celkového chlóru v pitnej 

vode, v bazénoch a kúpaliskách, alebo vo vode obdobnej kvality. 

Inštaluje sa na jednotku merania vody DCM 01. TOPAX NT slúži 

ako meracia a regulačná jednotka. Použitím meracej jednotky 

DCM 01 sú zaistené požadované parametre prúdenia vstupnej 

vody, ktoré sú potrebné pre spoľahlivú prevádzku článku. 

Vzduchové bubliny môžu spôsobiť skreslenie výsledkov a je 

treba predísť ich vzniku. Jednotka DCM 01 musí byť v prevádzke 

v  beztlakovom stave. Na sledovanie prietoku slúži prietokový 

senzor, ktorý pri nedostatočnom prietoku otvára príslušný 

kontakt. Prostredníctvom tohto kontaktu je regulácia pripojeného 

regulátora nastavená na 0%, a tak je zabránené 

nedefinovanému meraniu.  Merací článok určený na stanovenie 

celkového chlóru je potrebné v pravidelných intervaloch 

kontrolovať, vykonávať predpísanú údržbu, kontrolovať prípadné 

znečistenie obrastaním, alebo vzniku vzduchových bublín. Na 

odstránenie nečistôt je možné použiť lúč  vody. 

Konštrukcia a  funkcie  

Článok určený na meranie celkového chlóru sa skladá z dvoch 

hlavných častí: tyčky s elektródami a membránovej čapičky. 

Membránová čapička je naplnená elektrolytom a slúži ako 

meracia komora, do ktorej sú ponorené elektródy. Meracia 

komora je oddelená od meraného média mikroporéznou 

membránou. Snímač chlóru pozostáva zo sondy s dvomi 

amperometrickými elektródami, ktorá je krytá membránou. 

Pracovná elektróda je platinová katóda a ako protiľahlá elektróda 

se používa strieborná anóda. Signál od senzora je v pracovnom 

rozsahu sondy takmer nezávislý na hodnote pH. V hornej časti 

tyčky sa nachádza zosilňovacia elektronika, ktorá pretvára 

primárny prúd sondy na privádzaný prúd 4…20 mA. Pripojenie 

na nasledujúci merací prístroj je zabezpečené dvojžilovým 

káblom. Znamená to, že napájacie napätie zosilňovacej  

 

elektroniky je zabezpečené cez pripojený regulátor TOPAX NT. 

Nameraná hodnota je pomocou zosilňovacej elektroniky teplotne 

kompenzovaná. Hodnoty celkového a viazaného chlóru sú 

zobrazované na TOPAX NT. 

 

Montáž  

Pri manipuláciami s kvapalinami obsahujúcimi chlór je potrebné 

používať ochranné okuliare a ochranný odev. Pri montáži je 

nutné dodržiavať nasledovné pokyny:  

− nesmie sa dotýkať membrány a elektródy, ani ich poškodzovať  

− elektrolyt je citlivý na svetlo, fľaša s elektrolytom musí byť po 

použití uzavretá  

− elektrolyt nesmie byť prelievaný do fliaš prepúšťajúcich svetlo 

− elektrolyt sa musí plniť bez vzduchových bublín  

− elektrolyt sa nesmie skladovať dlhšie ako jeden rok (viď. dátum 

výroby na štítku)  

− membránová čapička sa môže použiť iba raz 
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Nastavenie – uvedenie do prevádzky 

Najskôr je potrebné naplniť membránové čapičku meracieho 

článku elektrolytom. Pritom je treba sa uistiť, aby sa elektrolyt plnil 

bez vzduchových bublín. Otvoriť fľašu s elektrolytom 

a naskrutkovať vývevu. Sňať červené uzatváracie viečko a vytlačiť 

prebytočný vzduch. Potom fľašu s elektrolytom nasadiť na 

membránovú čapičku a elektrolyt pomaly a jedným ťahom vytlačiť 

zo zásobnej fľaše.  Tá musí byť pritom neustále zaťahovaná späť. 

Membránová čapička je úplne naplnená vtedy, ak elektrolyt 

dosiahne po spodný závit. Tyčka elektród sa teraz nastaví kolmo 

na naplnenú membránovú čapičku a zaskrutkuje sa až na doraz. 

Popritom je treba nedotýkať sa prstami hadicového tesnenia. 

Prebytočný elektrolyt pri zaskrutkovaní unikne cez vyvŕtaný otvor 

v drážke membránovej čapičky. Po zaskrutkovaní je treba 

uniknutý elektrolyt odstrániť, napr. pomocou mäkkej handričky. 

Merací článok naplnený elektrolytom sa namontuje na merací 

panel.  

Elektrické pripojenie  

Článok na meranie chlóru sa pripája s regulátorom TOPAX NT 

prostredníctvom dvojžilového káblu. Pre pripojenie polarity viď.  

schéma zapojenia. Pomocou tohto dvojžilového spojovacieho 

káblu je napájaná tiež zosilňovacia elektronika meracieho článku 

a súčasne sa prenáša výstupný signál meracieho článku na 

regulátor TOPAX NT.  

Upozornenie! 

Výstupný signál nie je galvanicky oddelený. Na pripojenie káblu 

na merací článok je potrebné otočiť hornú časť meracieho článku 

proti smeru hodinových ručičiek o 90o (jedna štvrtina otáčky) 

a vytiahnuť ho. Potom odskrutkovať skrutku PG 7, zaviesť kábel 

a pripojiť. Popri tom je potrebné dbať na správnu polaritu:  

1 = plus (+)  

2 = mínus (-)  

Skrutku PG 7 opäť riadne zatiahnuť, hornú časť zatlačiť späť do 

telesa a otočiť v smere hodinových ručičiek až na doraz. Aby bola 

dosiahnutá stabilita nameraných hodnôt, je potrebné dodržať 

určitý zábehový čas. Preto sa odporúča pred uvedením do 

prevádzky merací článok kompletne nainštalovať a nechať 24 

hodín v zapnutom stave v prevádzke s meranou vodou.  

 

Kalibrácia 

Pre používanie jednotky na meranie celkového chlóru je 

nevyhnutná jednobodová kalibrácia regulátoru TOPAX NT. 

Celkový obsah chlóru musí byť určený vhodnou meracou 

súpravou na meranie chlóru podľa metódy DPD 4 s nastavením 

v príslušnom menu. Kalibráciu je nutné opakovať podľa potreby 

v pravidelných intervaloch.  

Vypnutie z prevádzky  

Pokiaľ sa zariadenie po dlhšiu dobu nepoužíva (napr. v zimnom 

období na otvorených kúpaliskách), je potrebné merací článok 

uviesť mimo prevádzku. Za týmto účelom sa merací článok 

elektricky odpojí od svoriek a vyjme z armatúry. Membránová 

čapička sa odskrutkuje a elektrolyt sa vyleje. Následne je treba 

elektródy a membránu opláchnuť čistou vodou, nechať vyschnúť a 

zabezpečiť. Pre ochranu elektród sa voľne naskrutkuje membrána 

a článok sa uskladní v suchom prostredí. 

 

Technické údaje  

 

Meraná veličina  celkový chlór (voľný a viazaný 
chlór)  

merací rozsah  0,02 až 2,00 mg/l  

rozlíšenie  0,02 mg/l  

rozsah pH  5,5 až 9,5  

rozsah teplôt  5 až 45 0C (teplotná 
kompenzácia)  

skladovacia teplota  v prostredí bez mrazu v rozmedzí 
od 5 do 50 0C  

prítokové prúdenie  min. 20 l/h  
max. 100 l/h  
doporučené: 30 l/h (merací panel 
DCM 01)  

priečna citlivosť  bróm, jód, resp. ClO2 vedú k 
chybám pri meraní  

životnosť  1 rok (podľa kvality vody)  

napájacie napätie  16 až 24 V DC; min 35 mA pri 16 
V DC  

výstupný signál  4 až 20 mA  

krytie IP 65 

 

Údržba  

V záujme zabezpečenia bezchybnej prevádzky sa musí merací 

článok pravidelne kontrolovať. Aby bolo možné zabezpečiť 

dokonalú prevádzku musí sa merací článok pravidelne 

kontrolovať. Zobrazovaná hodnota musí byť kontrolovaná 

pomocou vhodnej meracej súpravy na meranie chlóru (DPD 4) 

a v prípade potreby znovu vykonať kalibráciu regulátora TOPAX 

NT.  

Smernice a normy  

Tento prístroj bol preskúšaný podľa príslušných smerníc pre EU 

na elektromagnetickú znesiteľnosť 89/336/EWG, 91/263/EWG a 

92/31/EWG v platnom znení a noriem EN 50 081-1 a 50 08-2. 
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Merací a regulačný prístroj TOPAX NT  

Merací článok GCM na meranie celkového chlóru sa 

montuje na merací panel. Nameraná hodnota je 

zobrazovaná a ďalej spracovávaná meracím 

regulátorom TOPAX NT. Pokyny na nastavenie 

regulátora sú uvedené v samostatnom návode na 

obsluhu. Meranie celkového chlóru je špeciálna 

funkcia regulátora TOPAX NT a uskutočňuje sa 

v súvislosti s meranou hodnotou pH, voľného chlóru a 

teploty. Aktiváciu funkcie merania celkového chlóru 

je treba nastaviť bod “3“ v ponuke „Kompenzácia 

zvláštnych funkcií“. Prostredníctvom tohto bodu 

budú spustené ostatné funkcie nastavenia, potrebné 

na meranie a reguláciu na regulátore TOPAX. Merací 

článok GCM sa pripojuje na regulátor TOPAX NT 

podľa schémy pripojenia.  Ako merací vstup sa 

používa vstup E7, ktorý má v regulátore TOPAX NT 

kontrolnú funkciu, ktorú je možné nastaviť aj podľa 

návodu. Výstup Y22 sa používa ako výstupné relé pre 

nastavenie impulznej frekvencie, impulznej dĺžky, 

alebo ZAP/VYP.  

 

Objednávkové údaje  obj.číslo  

- Merací panel, typ DCM 01  23700701 

- Merací článok GCM na meranie 
celkového chlóru  

2370051  

- Elektrolyt pre článok na meranie 
celkového chlóru  

35341  

- Štandardné prevedenie regulátora 
TOPAX NT  

4610200 

 

 


