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 trol XV kalibracja pH 
 

1   

1 Nacisnąć symbol MAN: 
z AUTO na MAN lub HOLD 

 

2 Nacisnąć symbol ▼  

3 Nacisnąć menu KAL, aby przejść do podmenu  

4 Nacisnąć menu Kal pH, a 
następnie wybrać Przebieg 

 

5 Osuszyć czujnik pH za pomocą miękkiego 
ręcznika papierowego 

 
Umieścić czujnik pH w jednym z dwóch 
roztworów kalibracyjnych i nacisnąć START 

6 Rozpoczyna się automatyczne rozpoznanie 
roztworu kalibracyjnego. Jak tylko roztwór 
kalibracyjny zostanie rozpoznany, zostaje to 
wyświetlone po prawej stronie (roztwór 
kalibracyjny 7,0 lub 4,0 pH). 

 

7 Jak tylko wartość pomiarowa nie waha się lub po 
upływie 120 sekund, pasek postępu jest 
całkowicie pełen i pojawia się przycisk OK. 

 

Przez naciśnięcie przycisku OK przyjmowana jest 
pierwsza wartość kalibracyjna i następuje 
przekierowanie do drugiego kroku kalibracji. 

 
 
 

 

descon
®
trol XV – Instrukcja kalibracji 04/06/2016 hu 



descon
®

 trol XV kalibracja pH 
 

8 Osuszyć czujnik pH za pomocą miękkiego 
ręcznika papierowego 

 
Umieścić czujnik pH w drugim roztworze 
kalibracyjnym i nacisnąć START 

 

9 Rozpoczyna się automatyczne rozpoznanie 
roztworu kalibracyjnego. Jak tylko roztwór 
kalibracyjny zostanie rozpoznany, zostaje to 
wyświetlone po prawej stronie. Nacisnąć START. 

10 Jak tylko wartość pomiarowa nie waha się lub 
najpóźniej po upływie 120 sekund, pasek 
postępu jest całkowicie pełen i pojawia się 
przycisk OK. 

11 Przez naciśnięcie przycisku OK przyjmowana jest 
druga wartość kalibracyjna i następuje 
przekierowanie do okna informacyjnego, gdzie 
wyświetlane są wyniki kalibracji. 

 

12 Za pomocą przycisku ZAPISZ można zachować 
nowe wartości kalibracyjne. Za pomocą przycisku 
ODRZUĆ wartości nie są wprowadzane, a stare 
wyniki kalibracji zostają zachowane. 

 

Jeśli nachylenie nie leży pomiędzy 50 mV a 65 mV lub punkt zerowy pomiędzy -60 
mV a +60 mV wyświetla się meldunek zdarzenia. Przy odpowiednio przeprowadzonej 
kalibracji ten meldunek pokazuje, że czujnik pH jest zużyty lub wymaga czyszczenia. 

Wstawić czujnik pH ponownie do ogniwa pomiarowego, otworzyć dopływ 
wody pomiarowej. 

Z przechodzi się do trybu wyświetlacza, za pomocą MAN następuje 
przełączenie na AUTO. 

Numer zamówienia czujnika pH: 15010D 
płynu kalibracyjnego pH 7: 15040 
płynu kalibracyjnego pH 4: 15041 
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descon
®
trol XV kalibracja DES (wolny chlor)  

 
 

1   

1 Nacisnąć symbol MAN: 
z AUTO na MAN lub HOLD 

 

2 Nacisnąć symbol ▼  

3 Nacisnąć menu KAL, aby przejść do podmenu  

4 Nacisnąć menu Kal DES 

5 Pobrać próbkę wody z kurka poboru wody ogniwa pomiarowego. Określić 
zawartość chloru w próbce za pomocą fotometru (descontest plus). Podać tę 
wartość jako wartość referencyjną. 

6 Przez naciśnięcie przycisku OK przyjmowana jest 
pierwsza wartość kalibracyjna i następuje 
przekierowanie do okna informacyjnego. Tam 
wyświetlane są wyniki kalibracji. 

 

 Za pomocą przycisku ZAPISZ można zachować 
nowe przekazane dane. Za pomocą przycisku 
ODRZUĆ wartości nie są wprowadzane, a stare 
wyniki kalibracji zostają zachowane. 

 Jeśli nachylenie nie leży w dopuszczalnym zakresie wydany zostaje 
meldunek zdarzenia. Przy odpowiednio przeprowadzonej kalibracji ten 
meldunek pokazuje, że czujnik jest zużyty lub wymaga czyszczenia. 

  

Z przechodzi się do trybu wyświetlacza, za pomocą MAN 
następuje przełączenie na AUTO. 

Numer zamówienia czujnika chloru descon typu duplex: 15015 
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