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1. תאור ורשימת רכיבים
טמפרטורה   ,µS/cm  - ביחידות  הנמדד  המוליכות  ערך  את  מראה   LCD דיגיטלי  צג  עם   Control 330 מוליכות  מד 
עליון למדידת מוליכות העומד  )Set-Point( לכיול ערך סף  ואפשרות  C°, בעל פיצוי טמפרטורה אוטומטי,   -  ביחידת 
על µS/cm 200, ערך סף עליון למדידת טמפרטורה העומד על 40°C, צליל אקוסטי וסימון אופטי במקרה של חריגה 

מהערך שנקבע.

המד כולל את הרכיבים הבאים:
מד מוליכות מסוג control 330 המתאים להתקנה על הקיר. 	l

ספק כח. 	l

.) T תא מדידה למים נטולי מלחים ) מחבר 	l

סנסור מוליכות משולב בסנסור טמפרטורה. 	l

מחברי צנרת “3/4. 	l

2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים
 סדר פעולות:

1. חיבור צינור מי ההזנה לפתח ההזנה של העמודה.
2. חיבור צינור ההזנה לברז מי רשת. 

3. הרכבת הצג הדיגיטלי על הקיר.
4. יש להרכיב את תא המדידה )ה-T ( על נקודת היציאה של המים נטולי המלחים מהעמודה.

.Control 330 -5. יש לחבר את תא המדידה בעזרת הכבל המיועד לשקע התחתון הימני של ה
 6. יש לחבר את התקע של ספק הכח לנקודת חשמל ולחבר את צידו השני לשקע התחתון השמאלי

.Control 330 - של ה  

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 
1. קבע את תצורת הצג הרצויה, את ערך סף המוליכות העליון ואם יש צורך, את ערך סף הטמפרטורה העליון.

2. יש לפתוח את ברז המים עד למילוי העמודה והוצאת האוויר ממנה. לאחר פעולה זו ניתן לקבל מים נטולי מלחים 
מצינור הסניקה.  

הערות:
 1. לאחר זמנים ארוכים בהם המערכת איננה מופעלת, יכולה להתקיים תופעה של שחרור יונים מהשרף למים, תהליך

שיגרום לערך המוליכות לעלות. יש להפעיל את המערכת במקרה כזה ולהזרים מים עד לירידה בערך המוליכות.  
2. על מנת למדוד ערך מוליכות מדוייק, מומלץ למדוד את המוליכות בזמן זרימת מים.
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 תוכן עניינים 

1. תאור ורשימת רכיבים - מד מוליכות

 2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 

 4. תצוגה דיגיטאלית - מדידת המוליכות

Quit לחצן   

Menu לחצן   

)measuring mode Mono/Dual( מוד תצוגה כפול/יחיד   

בחירת ערכי סף מוליכות   

בחירת ערכי סף טמפרטורה   

 5. שרטוט מערכת - עמודה עם חיבור “3/4

6. מפרט טכני - מד מוליכות

7. הנחיות זהירות במקרה של התקנת ברז ביציאה מהעמודה

TREIONTM 8. הנחיות שמירה על תקינות עמודות
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  2. הרכבה ראשונה – מד מוליכות ואביזרים, והנחיות זהירות

  7. הנחיות זהירות

גרסה 4. 30.11.16
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 תוכן עניינים 

1. תאור ורשימת רכיבים - מד מוליכות

 2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 

 4. תצוגה דיגיטאלית - מדידת המוליכות

Quit לחצן   

Menu לחצן   

)measuring mode Mono/Dual( מוד תצוגה כפול/יחיד   

בחירת ערכי סף מוליכות   

בחירת ערכי סף טמפרטורה   

 5. שרטוט מערכת - עמודה עם חיבור “3/4

6. מפרט טכני - מד מוליכות

7. הנחיות זהירות במקרה של התקנת ברז ביציאה מהעמודה

TREIONTM 8. הנחיות שמירה על תקינות עמודות
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1. תאור ורשימת רכיבים
טמפרטורה   ,µS/cm  - ביחידות  הנמדד  המוליכות  ערך  את  מראה   LCD דיגיטלי  צג  עם   Control 330 מוליכות  מד 
עליון למדידת מוליכות העומד  )Set-Point( לכיול ערך סף  ואפשרות  C°, בעל פיצוי טמפרטורה אוטומטי,   -  ביחידת 
על µS/cm 200, ערך סף עליון למדידת טמפרטורה העומד על 40°C, צליל אקוסטי וסימון אופטי במקרה של חריגה 

מהערך שנקבע.

המד כולל את הרכיבים הבאים:
מד מוליכות מסוג control 330 המתאים להתקנה על הקיר. 	l

ספק כח. 	l

.) T תא מדידה למים נטולי מלחים ) מחבר 	l

סנסור מוליכות משולב בסנסור טמפרטורה. 	l

מחברי צנרת “3/4. 	l

2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים
 סדר פעולות:

1. חיבור צינור מי ההזנה לפתח ההזנה של העמודה.
2. חיבור צינור ההזנה לברז מי רשת. 

3. הרכבת הצג הדיגיטלי על הקיר.
4. יש להרכיב את תא המדידה )ה-T ( על נקודת היציאה של המים נטולי המלחים מהעמודה.

.Control 330 -5. יש לחבר את תא המדידה בעזרת הכבל המיועד לשקע התחתון הימני של ה
 6. יש לחבר את התקע של ספק הכח לנקודת חשמל ולחבר את צידו השני לשקע התחתון השמאלי

.Control 330 - של ה  

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 
1. קבע את תצורת הצג הרצויה, את ערך סף המוליכות העליון ואם יש צורך, את ערך סף הטמפרטורה העליון.

2. יש לפתוח את ברז המים עד למילוי העמודה והוצאת האוויר ממנה. לאחר פעולה זו ניתן לקבל מים נטולי מלחים 
מצינור הסניקה.  

הערות:
 1. לאחר זמנים ארוכים בהם המערכת איננה מופעלת, יכולה להתקיים תופעה של שחרור יונים מהשרף למים, תהליך

שיגרום לערך המוליכות לעלות. יש להפעיל את המערכת במקרה כזה ולהזרים מים עד לירידה בערך המוליכות.  
2. על מנת למדוד ערך מוליכות מדוייק, מומלץ למדוד את המוליכות בזמן זרימת מים.
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1. תאור ורשימת רכיבים
טמפרטורה   ,µS/cm  - ביחידות  הנמדד  המוליכות  ערך  את  מראה   LCD דיגיטלי  צג  עם   Control 330 מוליכות  מד 
עליון למדידת מוליכות העומד  )Set-Point( לכיול ערך סף  ואפשרות  C°, בעל פיצוי טמפרטורה אוטומטי,   -  ביחידת 
על µS/cm 200, ערך סף עליון למדידת טמפרטורה העומד על 40°C, צליל אקוסטי וסימון אופטי במקרה של חריגה 

מהערך שנקבע.

המד כולל את הרכיבים הבאים:
מד מוליכות מסוג control 330 המתאים להתקנה על הקיר. 	l

ספק כח. 	l

.) T תא מדידה למים נטולי מלחים ) מחבר 	l

סנסור מוליכות משולב בסנסור טמפרטורה. 	l

מחברי צנרת “3/4. 	l

2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים
 סדר פעולות:

1. חיבור צינור מי ההזנה לפתח ההזנה של העמודה.
2. חיבור צינור ההזנה לברז מי רשת. 

3. הרכבת הצג הדיגיטלי על הקיר.
4. יש להרכיב את תא המדידה )ה-T ( על נקודת היציאה של המים נטולי המלחים מהעמודה.

.Control 330 -5. יש לחבר את תא המדידה בעזרת הכבל המיועד לשקע התחתון הימני של ה
 6. יש לחבר את התקע של ספק הכח לנקודת חשמל ולחבר את צידו השני לשקע התחתון השמאלי

.Control 330 - של ה  

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 
1. קבע את תצורת הצג הרצויה, את ערך סף המוליכות העליון ואם יש צורך, את ערך סף הטמפרטורה העליון.

2. יש לפתוח את ברז המים עד למילוי העמודה והוצאת האוויר ממנה. לאחר פעולה זו ניתן לקבל מים נטולי מלחים 
מצינור הסניקה.  

הערות:
 1. לאחר זמנים ארוכים בהם המערכת איננה מופעלת, יכולה להתקיים תופעה של שחרור יונים מהשרף למים, תהליך

שיגרום לערך המוליכות לעלות. יש להפעיל את המערכת במקרה כזה ולהזרים מים עד לירידה בערך המוליכות.  
2. על מנת למדוד ערך מוליכות מדוייק, מומלץ למדוד את המוליכות בזמן זרימת מים.

1-700-701-345 
 www.treion.co.il l treion@treion.co.il

גרסה 3. 010412

 תוכן עניינים 

1. תאור ורשימת רכיבים - מד מוליכות

 2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 

 4. תצוגה דיגיטאלית - מדידת המוליכות

Quit לחצן   

Menu לחצן   

)measuring mode Mono/Dual( מוד תצוגה כפול/יחיד   

בחירת ערכי סף מוליכות   

בחירת ערכי סף טמפרטורה   

 5. שרטוט מערכת - עמודה עם חיבור “3/4

6. מפרט טכני - מד מוליכות

7. הנחיות זהירות במקרה של התקנת ברז ביציאה מהעמודה

TREIONTM 8. הנחיות שמירה על תקינות עמודות
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גרסה 4. 30.11.16

הנחיות זהירות 

· יש לסגור את ברז ההזנה שלפני העמודה )מס’ 1 בשרטוט( כאשר העמודה אינה בשימוש וכן כאשר סביבת 	

העבודה אינה מאוישת, בדגש על שעות לאחר פעילות, סופי שבוע וימי חופש. 

· אין להתקין ברז ביציאה מהעמודה, אלא להשאיר את פתח ו/או קווי היציאה מן העמודה פתוחים. 	

· יש להזרים מים דרך העמודה ע”י פתיחת/סגירת וויסות ברז ההזנה )מס’ 1 בשרטוט(. 	

·  מומלץ להתקין מקטין לחץ בקו הזנת מי הרשת )לפני הכניסה למערך העמודות( המונע כניסת מים בלחץ 	

המסכן את הציוד.

·  1-700-701-345זהירות: העמודה והציוד הנלווה אינם עמידים במכות לחץ פתאומיות ו/או תכופות.	
 www.treion.co.il l treion@treion.co.il

גרסה 3. 010412

1. תאור ורשימת רכיבים
טמפרטורה   ,µS/cm  - ביחידות  הנמדד  המוליכות  ערך  את  מראה   LCD דיגיטלי  צג  עם   Control 330 מוליכות  מד 
עליון למדידת מוליכות העומד  )Set-Point( לכיול ערך סף  ואפשרות  C°, בעל פיצוי טמפרטורה אוטומטי,   -  ביחידת 
על µS/cm 200, ערך סף עליון למדידת טמפרטורה העומד על 40°C, צליל אקוסטי וסימון אופטי במקרה של חריגה 

מהערך שנקבע.

המד כולל את הרכיבים הבאים:
מד מוליכות מסוג control 330 המתאים להתקנה על הקיר. 	l

ספק כח. 	l

.) T תא מדידה למים נטולי מלחים ) מחבר 	l

סנסור מוליכות משולב בסנסור טמפרטורה. 	l

מחברי צנרת “3/4. 	l

2. הרכבה ראשונה - מד מוליכות ואביזרים
 סדר פעולות:

1. חיבור צינור מי ההזנה לפתח ההזנה של העמודה.
2. חיבור צינור ההזנה לברז מי רשת. 

3. הרכבת הצג הדיגיטלי על הקיר.
4. יש להרכיב את תא המדידה )ה-T ( על נקודת היציאה של המים נטולי המלחים מהעמודה.

.Control 330 -5. יש לחבר את תא המדידה בעזרת הכבל המיועד לשקע התחתון הימני של ה
 6. יש לחבר את התקע של ספק הכח לנקודת חשמל ולחבר את צידו השני לשקע התחתון השמאלי

.Control 330 - של ה  

TREIONTM 3. הפעלה ראשונה - עמדת 
1. קבע את תצורת הצג הרצויה, את ערך סף המוליכות העליון ואם יש צורך, את ערך סף הטמפרטורה העליון.

2. יש לפתוח את ברז המים עד למילוי העמודה והוצאת האוויר ממנה. לאחר פעולה זו ניתן לקבל מים נטולי מלחים 
מצינור הסניקה.  

הערות:
 1. לאחר זמנים ארוכים בהם המערכת איננה מופעלת, יכולה להתקיים תופעה של שחרור יונים מהשרף למים, תהליך

שיגרום לערך המוליכות לעלות. יש להפעיל את המערכת במקרה כזה ולהזרים מים עד לירידה בערך המוליכות.  
2. על מנת למדוד ערך מוליכות מדוייק, מומלץ למדוד את המוליכות בזמן זרימת מים.
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 4. תצוגה דיגיטאלית - מדידת המוליכות
כאשר הבקר מופעל, שבעת מקטעי התצוגה מופיעים ל-3 שניות. בזמן זה מתבצע מחזור מדידה מלא.

במצב תצוגה רגיל הצג מראה את המוליכות ביחידות של µS/cm. תצוגת המוליכות נעה בטווח של 
. µS/cm 199 0.055 עד

השורה התחתונה של תצוגת ה-LED )הנוריות( מראה את הערך שהבקר מציג, כלומר,טמפרטורה או מוליכות. בשורה זו 
נדלקת נורה אדומה במקרה של חריגה מערך סף או בזמן כיוון הערך. שאר הזמן הנוריות כבויות.

בשורה העליונה של תצוגת ה-LED תדלק נורה ירוקה במצב עבודה תקין, ע”מ להראות את היחידות בהן המוליכות או 
הטמפרטורה נמדדת.

הערך של 200÷ מוצג במקרה והמוליכות גבוהה מטווח המוליכות של הצג.

.”Status Sens“ במקרה וישנה הפרעה בין מד המוליכות לחיישן נדלקת נורה אדומה של
תצוגת ה-LED נדלקת ו- “---” יוצג במקום הערך הנמדד.

בנוסף, במקרה בו תהיה הפרעה בקישור או חריגה מערך הסף, ישמע צפצוף.

:Quit 4.1 לחצן
.Quit/Up ניתן להפסיק את הצפצוף שמופעל ע”י לחיצה על לחצן

 הצפצוף אינו מופעל פעם נוספת עד לרגע בו הערך הנמדד חוזר
להיות נמוך מהערך העליון המגביל. )ושוב עובר את ערך הסף כלפי מעלה(.

הצפצוף מופעל 5 דקות מרגע החריגה מהערך המכוייל.

:Menu 4.2 לחצן
לחצן ה-menu מאפשר שליטה על שלוש הפונקציות הבאות:

מעבר למוד תצוגה כפול ובחירת יחידת מדידת המוליכות.
הגדרת ערך סף עליון למדידת המוליכות.

הגדרת ערך סף עליון למדידת הטמפרטורה.
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:)measuring mode- Mono/Dual( 4.3 מוד תצוגה כפול\יחיד
מוד תצוגה יחיד: בדרך זו תהיה תצוגה של המוליכות בלבד. ניתן להציג את ערך הטמפרטורה רק במקרה 

.Enter-של לחיצה על לחיץ ה

מוד תצוגה כפול: בדרך זו תהיה תצוגה של הטמפרטורה והמוליכות כאשר נעשה מעבר ביניהם כל 2 שניות. 
נורת ה-LED עבור יחידות המדידה נדלקת בהתאם לתצוגת הצג )בצבע ירוק, שורה עליונה(.

כאשר לוחצים על לחצן ה-menu פעם אחת ניתן לכוון את מוד התצוגה.
לחצני החצים ה- UP וה- DOWN מאפשרים מעבר בין מדידת מוליכות המים לבין מדידת המוליכות וטמפרטורת המים.

הצג מראה c עבור מדידת מוליכות בלבד ו-ct עבור מדידת מוליכות\טמפרטורה.
באותו הזמן ניתן לבחור בין יחידות המדידה.

.LED-ותתקיים תצוגה מותאמת ע”פ נורות ה Enter-יש לאשר את היחידה שנבחרה ע”י לחיצה על לחצן ה

ניתן לכייל את הצרופים הבאים:

4.4 בחירת ערכי סף עבור מוליכות:

S/cm 0.055-200 :טווח ערכים

ניתן לקבוע את ערך המוליכות המגביל )ערך סף עליון( כאשר לוחצים על לחצן ה-MENU פעמיים.
.DOWN או UP -הבחירה נעשית ע”י שימוש בלחצן ה

בכדי לבחור את הערך אותו רוצים לשנות יש ללחוץ על לחצן ה-Enter. אז ניתן לראות הבהוב של הערך בצג.
.Enter-כאשר מגיעים לערך הרצוי יש לאשר את הערך ע”י לחיצה נוספת של לחיץ ה

  .MENU לסיום יש ללחוץ על הלחיץ
זמזום ע”י  החריגה  תסומן  בנוסף,   ”cond” אדומה.  נורה  תידלק  שנקבע,  מהערך  חורג  המוליכות  ערך   כאשר 

)הסימון יופיע לאחר כ-5 דקות מרגע החריגה(.

.µS/cm הערה: - ערך הסף ניתן לבחירה רק ביחידות 
- במקרה ונקבע ערך µS/cm 201 תופיע המילה off ולא תתקיים מגבלה לגבי ערך המוליכות. למעשה זאת   

הדרך לביטול הפונקציה לגבי המוליכות.   

4.5 בחירת ערכי סף עבור טמפרטורה:

10-40°C :טווח בחירה

)נורת הטמפרטורה האדומה  ה-menu שלוש פעמים  לחצן  על  לחיצה  ע”י  ערך הטמפרטורה המגביל  לכייל את  ניתן 
תדלק(. הבחירה נעשית ע”י שימוש בלחצן ה- UP או DOWN. בכדי לבחור את הערך אותו רוצים לשנות יש ללחוץ על 

לחצן ה-Enter, אז ניתן לראות הבהוב של הערך בצג.
.Enter-כאשר מגיעים לערך הרצוי יש לאשר את הערך ע”י לחיצה נוספת של לחצן ה

  .MENU לסיום יש ללחוץ על הלחצן
כאשר ערך הטמפרטורה חורג מהערך שנקבע, תידלק נורה אדומה “cond” בנוסף מסומנת החריגה ע”י זמזום )הסימון 

יופיע לאחר כ-5 דקות מרגע החריגה(.

הערה: במקרה ונקבע הערך 41°C תופיע המלה OFF ולא תתקיים מגבלה לגבי ערך הטמפרטורה. למעשה, זאת הדרך 
לבטול הפונקציה לגבי טמפרטורה.

ct / MΩxcm

c / MΩxcm

ct / µS/cm

c / µS/cm )default(

up/down
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 4. תצוגה דיגיטאלית - מדידת המוליכות
כאשר הבקר מופעל, שבעת מקטעי התצוגה מופיעים ל-3 שניות. בזמן זה מתבצע מחזור מדידה מלא.

במצב תצוגה רגיל הצג מראה את המוליכות ביחידות של µS/cm. תצוגת המוליכות נעה בטווח של 
. µS/cm 199 0.055 עד

השורה התחתונה של תצוגת ה-LED )הנוריות( מראה את הערך שהבקר מציג, כלומר,טמפרטורה או מוליכות. בשורה זו 
נדלקת נורה אדומה במקרה של חריגה מערך סף או בזמן כיוון הערך. שאר הזמן הנוריות כבויות.

בשורה העליונה של תצוגת ה-LED תדלק נורה ירוקה במצב עבודה תקין, ע”מ להראות את היחידות בהן המוליכות או 
הטמפרטורה נמדדת.

הערך של 200÷ מוצג במקרה והמוליכות גבוהה מטווח המוליכות של הצג.

.”Status Sens“ במקרה וישנה הפרעה בין מד המוליכות לחיישן נדלקת נורה אדומה של
תצוגת ה-LED נדלקת ו- “---” יוצג במקום הערך הנמדד.

בנוסף, במקרה בו תהיה הפרעה בקישור או חריגה מערך הסף, ישמע צפצוף.

:Quit 4.1 לחצן
.Quit/Up ניתן להפסיק את הצפצוף שמופעל ע”י לחיצה על לחצן

 הצפצוף אינו מופעל פעם נוספת עד לרגע בו הערך הנמדד חוזר
להיות נמוך מהערך העליון המגביל. )ושוב עובר את ערך הסף כלפי מעלה(.

הצפצוף מופעל 5 דקות מרגע החריגה מהערך המכוייל.

:Menu 4.2 לחצן
לחצן ה-menu מאפשר שליטה על שלוש הפונקציות הבאות:

מעבר למוד תצוגה כפול ובחירת יחידת מדידת המוליכות.
הגדרת ערך סף עליון למדידת המוליכות.

הגדרת ערך סף עליון למדידת הטמפרטורה.
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:)measuring mode- Mono/Dual( 4.3 מוד תצוגה כפול\יחיד
מוד תצוגה יחיד: בדרך זו תהיה תצוגה של המוליכות בלבד. ניתן להציג את ערך הטמפרטורה רק במקרה 

.Enter-של לחיצה על לחיץ ה

מוד תצוגה כפול: בדרך זו תהיה תצוגה של הטמפרטורה והמוליכות כאשר נעשה מעבר ביניהם כל 2 שניות. 
נורת ה-LED עבור יחידות המדידה נדלקת בהתאם לתצוגת הצג )בצבע ירוק, שורה עליונה(.

כאשר לוחצים על לחצן ה-menu פעם אחת ניתן לכוון את מוד התצוגה.
לחצני החצים ה- UP וה- DOWN מאפשרים מעבר בין מדידת מוליכות המים לבין מדידת המוליכות וטמפרטורת המים.

הצג מראה c עבור מדידת מוליכות בלבד ו-ct עבור מדידת מוליכות\טמפרטורה.
באותו הזמן ניתן לבחור בין יחידות המדידה.

.LED-ותתקיים תצוגה מותאמת ע”פ נורות ה Enter-יש לאשר את היחידה שנבחרה ע”י לחיצה על לחצן ה

ניתן לכייל את הצרופים הבאים:

4.4 בחירת ערכי סף עבור מוליכות:

S/cm 0.055-200 :טווח ערכים

ניתן לקבוע את ערך המוליכות המגביל )ערך סף עליון( כאשר לוחצים על לחצן ה-MENU פעמיים.
.DOWN או UP -הבחירה נעשית ע”י שימוש בלחצן ה

בכדי לבחור את הערך אותו רוצים לשנות יש ללחוץ על לחצן ה-Enter. אז ניתן לראות הבהוב של הערך בצג.
.Enter-כאשר מגיעים לערך הרצוי יש לאשר את הערך ע”י לחיצה נוספת של לחיץ ה

  .MENU לסיום יש ללחוץ על הלחיץ
זמזום ע”י  החריגה  תסומן  בנוסף,   ”cond” אדומה.  נורה  תידלק  שנקבע,  מהערך  חורג  המוליכות  ערך   כאשר 

)הסימון יופיע לאחר כ-5 דקות מרגע החריגה(.

.µS/cm הערה: - ערך הסף ניתן לבחירה רק ביחידות 
- במקרה ונקבע ערך µS/cm 201 תופיע המילה off ולא תתקיים מגבלה לגבי ערך המוליכות. למעשה זאת   

הדרך לביטול הפונקציה לגבי המוליכות.   

4.5 בחירת ערכי סף עבור טמפרטורה:

10-40°C :טווח בחירה

)נורת הטמפרטורה האדומה  ה-menu שלוש פעמים  לחצן  על  לחיצה  ע”י  ערך הטמפרטורה המגביל  לכייל את  ניתן 
תדלק(. הבחירה נעשית ע”י שימוש בלחצן ה- UP או DOWN. בכדי לבחור את הערך אותו רוצים לשנות יש ללחוץ על 

לחצן ה-Enter, אז ניתן לראות הבהוב של הערך בצג.
.Enter-כאשר מגיעים לערך הרצוי יש לאשר את הערך ע”י לחיצה נוספת של לחצן ה

  .MENU לסיום יש ללחוץ על הלחצן
כאשר ערך הטמפרטורה חורג מהערך שנקבע, תידלק נורה אדומה “cond” בנוסף מסומנת החריגה ע”י זמזום )הסימון 

יופיע לאחר כ-5 דקות מרגע החריגה(.

הערה: במקרה ונקבע הערך 41°C תופיע המלה OFF ולא תתקיים מגבלה לגבי ערך הטמפרטורה. למעשה, זאת הדרך 
לבטול הפונקציה לגבי טמפרטורה.

ct / MΩxcm

c / MΩxcm

ct / µS/cm

c / µS/cm )default(

up/down
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שרטוט מערכת - עמודה עם חיבור “3/4  .5 
TREIONTM UPDI דוגמא: עמודת  

יש לוודא סגירת ברז ההזנה  
כאשר סביבת העמודה אינה מאוישת.   

מומלץ שלא להתקין ברז נוסף ביציאה מהעמודה,  
אלא לתפעל על ידי ברז מי ההזנה.  

ברז הזנה - באחריות הלקוח  .1

)מומלץ ברז כדורי מנרוסטה 3/4 צול(.  
צינור מי הזנה עם חיבורים.  .2

מקטין לחץ.  .3
עמודת שרף המכילה מצע מעורב.  .4

.T תא מדידה - חיבור  .5
צג Control 330 עם חיבור  .6 

המותאם לתליה על קיר.  
ספק כח ותקע.  .7

צינור מים נטולי מלחים.  .8

לא מומלץ! 
ראו הנחיות זהירות 

סעיף 7 עמוד 7.
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מד מוליכות דגם:

סטייה בערך המוליכות:

סטייה בערך הטמפרטורה:  

טווח מדידת מוליכות:      

טווח מדידת טמפרטורה:   
    

תצוגת היחידה בה מתבצעת המדידה:

פיצוי טמפרטורה:   

צג:    

חריגה מערך מגביל:      

חיבור חשמל:       

מתח הזנה למד מוליכות:                     

רמת מיגון למים:                                                            

מידות הצג: 

Control 330

-/+ 2% 

-/+ 0.5°C 

µS/cm 0.055-200

10-40°C

דרך נורה.

אוטומטי.

LCD )3.5 תווים(

חריגה מהערך תגרום להפעלה של זמזם והדלקת נורה.
.Quit ביטול הזמזם נעשה ע”י לחיצה על

230V, 50 - 60 Hz דרך ספק כח בלבד!

אין לחבר מתח הזנה 230V ישירות למד מוליכות.

12 Volt DC

IP 54

W 75 x D 30 x H 130

 הערה: במקרה של מוליכות הנמוכה מ- µS/cm 1, יופיעו על צג המכשיר שלוש ספרות מימין לנקודה
)ספרת ה-0 לפני הנקודה לא תוצג(.  

6. מפרט טכני - מד מוליכות

גרסה 4. 30.11.16

אין להתקין ברז ביציאה מהעמודה!

אין להתקין ברז ביציאה מהעמודה

אלא לתפעל על ידי ברז מי הזנה

מומלץ!
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שרטוט מערכת - עמודה עם חיבור “3/4  .5 
TREIONTM UPDI דוגמא: עמודת  

יש לוודא סגירת ברז ההזנה  
כאשר סביבת העמודה אינה מאוישת.   

מומלץ שלא להתקין ברז נוסף ביציאה מהעמודה,  
אלא לתפעל על ידי ברז מי ההזנה.  

ברז הזנה - באחריות הלקוח  .1

)מומלץ ברז כדורי מנרוסטה 3/4 צול(.  
צינור מי הזנה עם חיבורים.  .2

מקטין לחץ.  .3
עמודת שרף המכילה מצע מעורב.  .4

.T תא מדידה - חיבור  .5
צג Control 330 עם חיבור  .6 

המותאם לתליה על קיר.  
ספק כח ותקע.  .7

צינור מים נטולי מלחים.  .8

לא מומלץ! 
ראו הנחיות זהירות 
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מד מוליכות דגם:

סטייה בערך המוליכות:

סטייה בערך הטמפרטורה:  

טווח מדידת מוליכות:      

טווח מדידת טמפרטורה:   
    

תצוגת היחידה בה מתבצעת המדידה:

פיצוי טמפרטורה:   

צג:    

חריגה מערך מגביל:      

חיבור חשמל:       

מתח הזנה למד מוליכות:                     

רמת מיגון למים:                                                            

מידות הצג: 

Control 330

-/+ 2% 

-/+ 0.5°C 

µS/cm 0.055-200

10-40°C

דרך נורה.

אוטומטי.

LCD )3.5 תווים(

חריגה מהערך תגרום להפעלה של זמזם והדלקת נורה.
.Quit ביטול הזמזם נעשה ע”י לחיצה על

230V, 50 - 60 Hz דרך ספק כח בלבד!

אין לחבר מתח הזנה 230V ישירות למד מוליכות.

12 Volt DC

IP 54

W 75 x D 30 x H 130

 הערה: במקרה של מוליכות הנמוכה מ- µS/cm 1, יופיעו על צג המכשיר שלוש ספרות מימין לנקודה
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יש להזרים מים דרך העמודה ע”י פתיחת/ סגירת וויסות ברז ההזנה )מס’ 1 בשרטוט(.   

יש לסגור/לנתק את ברז ההזנה שלפני העמודה )מס’ 1 בשרטוט( כאשר העמודה אינה בשימוש וכן כאשר סביבת   
העבודה אינה מאוישת, בדגש על שעות אחר פעילות וימי חופש.  
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במידה ויש חשש שהעמודות התרוקנו ממים, יש להחליפן מיידית בעמודות טריות. 

הגנה מזיהומים מיקרוביולוגיים
מיקרו-אורגניזמים )אצות, בקטריה, וכו’( בריכוזים נמוכים עלולים לחדור לעמודות ™TREION, בעיקר מתוך מי הרשת 
שמזינים את העמודות. כאשר השימוש בעמודות הוא מועט במיוחד ו/או בתקופות של חוסר שימוש ממושך, סביר שאותם 
מיקרו-מזהמים יתפתחו בתוך העמודות לכדי מצע אורגני מזוהם )Slime(. התפתחות כזאת של מזהמים תלויה בין היתר 

בתנאי ההתקנה והסביבה של העמודות )ריכוז חומר אורגני במי ההזנה מלכתחילה, טמפרטורה, ערך הגבה, וכו’(.

ה- Slime שנוצר בתנאים כאלה, עלול לשחרר כמויות גדולות של זיהומים מיקרוביולוגים ו- TOC למי המוצר, ובמקרים 
חמורים גם לסתום את מצעי השרפים בעמודות ולגרום בעיות ספיקה, איכות ותפוקה.

™TREION, מוטען שרף מרוענן ונקי מחומר אורגני.  בעמודות המרועננות באופן סדיר בתחנת הריענון המרכזית של 
לכן, והיות ועמודות ™TREION אינן מיועדות לריענון אצל המשתמש מלכתחילה, הדרך היחידה של המשתמש להתגונן 

מפני החשש לזיהום הינה ליזום החלפה תקופתית של העמודות, גם אם לא הגיעו לרוויה.

תדירות מומלצת להחלפת עמודות כתוצאה משימוש מועט או נמוך: 
במקרים של רגישות גבוהה של המשתמש לזיהומים מיקרוביולוגים ו- TOC - לא פחות מאחת לרבעון.

במהלך העונות החמות - אחת ל-6 חודשים.
תדירות מינימלית - אחת לשנה.

:TREION™ סימוכין:  הנחיות מצ”ב של יצרנית השרפים המוטענים בעמודות
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מיקרו-מזהמים יתפתחו בתוך העמודות לכדי מצע אורגני מזוהם )Slime(. התפתחות כזאת של מזהמים תלויה בין היתר 

בתנאי ההתקנה והסביבה של העמודות )ריכוז חומר אורגני במי ההזנה מלכתחילה, טמפרטורה, ערך הגבה, וכו’(.

ה- Slime שנוצר בתנאים כאלה, עלול לשחרר כמויות גדולות של זיהומים מיקרוביולוגים ו- TOC למי המוצר, ובמקרים 
חמורים גם לסתום את מצעי השרפים בעמודות ולגרום בעיות ספיקה, איכות ותפוקה.

™TREION, מוטען שרף מרוענן ונקי מחומר אורגני.  בעמודות המרועננות באופן סדיר בתחנת הריענון המרכזית של 
לכן, והיות ועמודות ™TREION אינן מיועדות לריענון אצל המשתמש מלכתחילה, הדרך היחידה של המשתמש להתגונן 

מפני החשש לזיהום הינה ליזום החלפה תקופתית של העמודות, גם אם לא הגיעו לרוויה.

תדירות מומלצת להחלפת עמודות כתוצאה משימוש מועט או נמוך: 
במקרים של רגישות גבוהה של המשתמש לזיהומים מיקרוביולוגים ו- TOC - לא פחות מאחת לרבעון.

במהלך העונות החמות - אחת ל-6 חודשים.
תדירות מינימלית - אחת לשנה.

:TREION™ סימוכין:  הנחיות מצ”ב של יצרנית השרפים המוטענים בעמודות

Dow Water & Process Solutions - Rohm and Haas מרשתנו חברת

1-700-701-345 
 www.treion.co.il l treion@treion.co.il
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