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Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
Een veelzijdige partner
De TOPAX® MC is de nieuwste meerkanaalsregelaar van
Lutz-Jesco GmbH. De modulaire opbouw van de regelaar maakt
hem tot een aanpasbare en uiterst competente partner in de meeten regeltechniek. Het maakt niet uit of chloor, de pH-waarde, de redox-waarde of dat de pH-waarde vier keer moet worden gemeten:
door de modulariteit zijn alle combinaties mogelijk.
Ook de uitgangen kunnen vrij gekozen worden. Zo kunnen zowel doseerpompen via optocouplers of relais als externe componenten via relais of een 20mA-uitgang geregeld worden.
De kleurendisplay van 5" met een zeer hoge resolutie toont een
gebruiksvriendelijke interface. De gebruiksvriendelijkheid wordt
uitgebreid door een eenvoudige aanraakbediening en meertalig,
intuïtief menu.

meetwaarde-overschrijding/-onderschrijding of andere mogelijkheden: de configuratie is grenzeloos.
De keuze is aan u: U kunt de vier analoge uitgangen
(0/4 – 20 mA) of de netwerkverbinding voor de verzending van meetwaarden naar een webbrowser of beheer op afstand gebruiken.
Door een instelbaar tijdsinterval kunt u bijv. een automatische herinnering instellen wanneer een sensor versleten is en vervangen
moet worden.
Via de USB-verbinding kunnen gegevens (bijv. meetwaarden, ingestelde parameters, alarmen, meldingen, enz.) op een USB-stick
opgeslagen worden.

Vrije digitale uitgangen kunnen naar believen geconfigureerd
worden. U kunt alarmen instellen voor bijv. gebrek aan meetwater,

Vergelijk oud en nieuw

TOPAX® L

TOPAX® DX

TOPAX® MC

2 regels monochroom met 5
toetsen

320 x 240 px met 11 toetsen

800 x 480 px RGB-touchscreen

Regelbare waarden

1

max. 4

max. 4

Digitale ingangen

1

8 (niet configureerbaar)

8 (configureerbaar)

Relaisuitgangen

3

6

max. 9

Analoge uitgangen

1

8 x 4 – 20 mA

4 x 4 – 20 mA

Meting van de temperatuur

1 x Pt100

1 x Pt100

max. 4 x Pt100

Wachtwoordniveaus

1 niveau

2 niveaus

3 niveaus

Gegevensopslag

-

Rapporten, alarmen, trend,
configuratie

Rapporten, alarmen, trend, wijzigingen, servicevermeldingen, configuratie

Software-update

-

met SD-kaart

met USB-stick

RS485 optioneel

RS485, ethernet optioneel

Ethernet, RS485 optioneel

230 V, 110 V of 24 V

90 – 264 V AC

100 – 240 V AC

Display

Netwerk
Elektrische voeding

In één oogopslag
•
•
•
•
•
•
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Modulaire opbouw van de in- en uitgangen
Tot vier sensoren en bovendien tot vier temperatuursensoren
Vrij configureerbare overzichten
Verschilwaardemeting (bijv. ∆pH)
Grafische weergave van de streefwaardeafwijking
Max. vier streefwaardesets configureerbaar en belastbaar via
digitale ingang of timerregeling

• Servicevermeldingen en sensorvervanging opslaanbaar
• Limietcontrole (bruikbaar als DIN-contact voor deellast 		
conform DIN 19643)
• 1 – 9 potentiaalvrije relaisuitgangen
• Webserver en Modbus-protocol via ethernet
• Trendweergave
• Groot kleurentouchdisplay
• Gegevensopslag op een USB-stick

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC2
De meerkanaalsregelaar TOPAX® MC2 meet en regelt twee waterparameters naar keuze.

Standaarduitvoeringen*
Meetingangen

Uitgangsmodule

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)

1 x stelmotor relais , 2 x relais,
1 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)

2 x relais, 2 x optocoupler

pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

2 x relais, 2 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 10 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)

1 x stelmotor relais , 2 x relais,
1 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 10 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)

2 x relais, 2 x optocoupler

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC3
De meerkanaalsregelaar TOPAX MC3 meet en regelt drie waterparameters naar keuze.
®

Standaarduitvoeringen*
Meetingangen

Uitgangsmodule

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

1 x stelmotor relais , 2 x relais,
1 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

2 x relais, 2 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 2 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

1 x stelmotor relais , 2 x relais,
1 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 2 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

2 x relais, 2 x optocoupler

Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC4
De meerkanaalsregelaar TOPAX MC4 meet en regelt vier waterparameters naar keuze.
®

Standaarduitvoeringen*
Meetingangen

Uitgangsmodule

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
Tot. chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

1 x stelmotor relais , 2 x relais,
1 x optocoupler

Vrij chloor (0 – 15 mg/l)
Tot. chloor (0 – 15 mg/l)
pH-waarde (pH 0 – 14)
Redox-waarde (0 – 1000 mV)

2 x relais, 2 x optocoupler

* De genoemde meerkanaalsregelaars zijn onze standaarduitvoeringen. Elke meerkanaalsregelaar kan geconfigureerd worden op basis van uw behoeften.
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Productoverzicht meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC2

Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC3

Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC4

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

max. 2 waterparameters
(vrij configureerbaar)

max. 3 waterparameters
(vrij configureerbaar)

max. 4 waterparameters
(vrij configureerbaar)

Alle TOPAX® MC2 kunnen
bovendien tot twee temperaturen
aan de hand van twee temperatuursensoren meten.

Alle TOPAX® MC3 kunnen
bovendien tot drie temperaturen
aan de hand van drie temperatuursensoren meten.

Alle TOPAX® MC4 kunnen
bovendien tot vier temperaturen
aan de hand van vier temperatuursensoren meten.

-

optioneel, bij chloor-, pH- en
redox-meting

-

Meetingangen
Vrij chloor
Chloordioxide
Totaal chloor
pH-waarde
Redox-waarde
TopView3-koppeling
via RS485
Foutcompensatie
pH-compensatie

bij meting van chloor

Temperatuurcompensatie
Uitgangsmodule

bij chloor, tot. chloor en pH-waarde

Stelmotor relais
Stelmotor 20 mA

max. 4 (vrij configureerbaar)

Relais
Optocoupler

Analoge uitgangen
0/4 – 20 mA
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2-zijdige regeling

•

Aan/uit

•

P, PI, PD, PID

•

Alarmrelais, vrij configureerbaar

1

Overige vrij configureerbare digitale
uitgangen

°

Regelgedrag

Alarmfunctie

Storingswaarde-ingangen
1

0/4 – 20 mA
• Standaarduitrusting

4

° optioneel verkrijgbaar

* Meer softwaretalen op aanvraag

Productoverzicht meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC2

Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC3

Meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC4

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

Softwaretalen*:
NL, DE, EN, FR, ES, PT

Communicatie
Ethernet

•

RS485

°

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

•

Wandopbouwbehuizing

•

Elektrische voeding
Type apparaat
Afmetingen
bxhxd

302 x 240 x 107 mm

Extra functies
Modulaire opbouw van de ingangsmodule

•

Modulaire opbouw van de uitgangsmodule

•

Vrij configureerbare overzichten

•

Verschilwaardemeting (bijv. ∆pH)

•

Grafische weergave van de streefwaardeafwijking

•

Max. 4 streefwaardesets configureerbaar en belastbaar via digitale ingang of
timerregeling

•

Servicevermeldingen en senservervanging
opslaanbaar

•

Limietcontrole (bruikbaar als DIN-contact
voor deellast conform DIN 19643)

•

Webserver en Modbus TCP/IP via ethernet
voor onderhoud op afstand

•

Trendweergave

•

Groot kleurentouchdisplay

•

Gegevensopslag op een USB-stick

•

LED-aansturing meetwaterbord EASYPRO

•

Wachtwoordbescherming

3 niveaus

Software-update via USB-stick
• Standaarduitrusting

° optioneel verkrijgbaar

•
* Meer softwaretalen op aanvraag
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Meetwaterborden EASYPRO
Betrouwbaar en individueel
Met de EASYPRO heeft u een compleet aan uw behoeften aangepast systeem om de waterparameters in uw zwembad te controleren en te regelen.

U kunt eenvoudig diagnoses stellen aan de hand van de automatische continue registratie van waterparameters en weergave van
het trendverloop.

Door de op de EASYPRO aangebrachte** meerkanaalsregelaar
TOPAX® MC worden de waterparameters continu gemeten en binnen het streefbereik gehouden. De regelaar biedt de mogelijkheid
tal van externe componenten te regelen en onderscheidt zich door
een zeer eenvoudige en intuïtieve bediening.

Mogelijke meetgroottes afhankelijk van uitrusting

De meerkleurige leds zorgen voor een optische waarschuwing als
de waterparameters zich buiten het streefbereik bevinden.

EASYPRO MB-C

•
•
•
•
•
•

Meting en regeling van vrij chloor
Meting van het totale chloorgehalte
Berekening van het gebonden chloor
Meting en regeling van de pH-waarde
Meting en regeling van de redox-waarde
Meting van de temperatuur

Meetingangen:
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 15 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering*):
• 2 x relais, 2 x optocoupler
• 1 x stelmotor relais , 2 x relais, 1 x optocoupler
• 1 x stelmotor 20 mA , 2 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen:
• met afdekkap (b x h x d): ca. 500 x 530 x 117 mm
• zonder afdekkap (b x h x d): ca. 490 x 490 x 117 mm

EASYPRO ME-C

Meetingangen:
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting en regeling van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering*):
• 2 x relais, 2 x optocoupler
• 1 x stelmotor relais , 2 x relais, 1 x optocoupler
• 1 x stelmotor 20 mA , 2 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen:
• met afdekkap (b x h x d): ca. 500 x 530 x 117 mm
• zonder afdekkap (b x h x d): ca. 490 x 490 x 117 mm

* De genoemde meetwaterborden zijn onze standaarduitvoeringen. Elk meetwaterbord kan geconfigureerd worden op basis van uw behoeften.
** Onze standaarduitvoeringen worden met de meerkanaalsregelaar TOPAX® MC geleverd. Met het matchcode-bestelsysteem hebt u de mogelijkheid om de

meetwaterborden EASYPRO zonder de TOPAX® MC te bestellen.
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Meetwaterborden EASYPRO
EASYPRO MC-C

Meetingangen:
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 15 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering*):
• 2 x relais, 2 x optocoupler
• 1 x stelmotor relais , 2 x relais, 1 x optocoupler
• 1 x stelmotor 20 mA , 2 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen:
• met afdekkap (b x h x d): ca. 500 x 933 x 128 mm
• zonder afdekkap (b x h x d): ca. 490 x 900 x 117 mm

EASYPRO MD-C

Meetingangen:
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 10 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering*):
• 2 x relais, 2 x optocoupler
• 1 x stelmotor relais , 2 x relais, 1 x optocoupler
• 1 x stelmotor 20 mA , 2 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen:
• met afdekkap (b x h x d): ca. 500 x 933 x 128 mm
• zonder afdekkap (b x h x d): ca. 490 x 900 x 117 mm

EASYPRO MP-C

Meetingangen:
• Meting van tot. chloor (0 – 2 mg/l) evenals door verschilwaarde
berekend gebonden chloor
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 15 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering*):
• 2 x relais, 2 x optocoupler
• 1 x stelmotor relais , 2 x relais, 1 x optocoupler
• 1 x stelmotor 20 mA , 2 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen:
• met afdekkap (b x h x d): ca. 500 x 933 x 128 mm
• zonder afdekkap (b x h x d): ca. 490 x 900 x 117 mm

* De genoemde meetwaterborden zijn onze standaarduitvoeringen. Elk meetwaterbord kan geconfigureerd worden op basis van uw behoeften.
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Meetwaterborden EASYPRO SMART
Klein maar fijn
De EASYPRO SMART is de opvolger van de geliefde EASYPOOL
SMART-serie. Dit meetwaterbord is verkrijgbaar in twee voorgeconfigureerde en nagenoeg gebruiksklare varianten.

tische continue registratie van waterparameters en weergave van
het trendverloop.

Het systeem controleert en regelt verschillende waterparameters
in uw zwembad. Door de op de EASYPRO aangebrachte* meerkanaalsregelaar TOPAX® MC worden de waterparameters continu
gemeten en binnen het streefbereik gehouden. De regelaar werkt
rechtstreeks samen met de slangenpompen van het meetwaterbord. Bovendien kunnen meer externe componenten geregeld
worden.
U kunt eenvoudig diagnoses stellen aan de hand van de automa-

Mogelijke meetgroottes afhankelijk van de uitvoering:
• Meting en regeling van vrij chloor
• Meting en regeling van de pH-waarde
• Meting en regeling van de redox-waarde
• Meting van de temperatuur

EASYPRO SMART CP
Meetingangen:
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 15 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule:
• 3 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen paneel met aanbouwdelen:
• ca. 454 x 465 x 167 mm (b x h x d)

EASYPRO SMART RP
Meetingangen:
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting en regeling van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule:
• 3 x relais, 1 x optocoupler
Afmetingen paneel met aanbouwdelen:
• ca. 454 x 465 x 167 mm (b x h x d)

* Onze standaarduitvoeringen worden met de meerkanaalsregelaar TOPAX® MC geleverd. Met het matchcode-bestelsysteem hebt u de mogelijkheid om de

meetwaterborden EASYPRO zonder de TOPAX® MC te bestellen.
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Meetwaterbord EASYPRO COMPACT
De compacte variant
De EASYPRO COMPACT verenigt alle componenten van
de EASYPRO MC-C op één klein paneel (b: 454 mm,
h: 496 mm). De zeer compacte uitvoering wordt bereikt doordat
de waterleidingen en de sensorbevestigingen (behalve voor chloor)
zich in het bord bevinden.

van alle belangrijke waterparameters mogelijk.
De bijgeleverde wandhouder maakt een eenvoudige montage mogelijk. Voor controle, onderhoud of service kan het bord geopend
worden als een kastdeur en is zodoende vlot toegankelijk.

De meetcellen onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en
meetprecisie. Samen met de regelaar van de TOPAX® MC-serie
zijn dus een omvangrijke meting, weergave, regeling en registratie

EASYPRO COMPACT
Meetingangen:
• Meting en regeling van vrij chloor (0 – 15 mg/l)
• Meting en regeling van de pH-waarde (pH 2 – 12)
• Meting en regeling van de redox-waarde (0 – 1000 mV)
• Meting van de temperatuur (5 – 45 °C)
Uitgangsmodule:
• 2 x relais, 2 x optocoupler
Afmetingen paneel met aanbouwdelen:
• ca. 454 x 496 x 161 mm (b x h x d)

Overzicht van de regelbare producten
Uitgangsmodule

Regelbare producten

Stelmotor relais

• Chloorgasregelventiel C 7700 3-punt-stap

Stelmotor 20 mA
(configureerbaar via het matchcode-bestelsysteem)

• Doseerpompen MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP
• Chloorgasregelventiel C 7700 20 mA
• Doorstroom-chloorelektrolyse-installaties TECHNOSTAR

Relais

• Doseerpompen MAGDOS LB, LD, LK, LP, LDp, MEMDOS LB, LA, LP,
MEMDOS SMART LB, LD, LK, LP, MIDIDOS E, MINIDOS A
• Slangenpompen
• Doorstroom-chloorelektrolyse-installaties TECHNOMAT PS

Optocoupler

• Doseerpompen MAGDOS LD, LK, LP, LDp, MEMDOS LP,
MEMDOS SMART LD, LK, LP
• CHC doseerstations EASYCHLORMIX, SAFETYCHLORMIX
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Toebehoren en reserveonderdelen
Fotometer
Fotometers dienen om meetsystemen te kalibreren aan de hand
van een vergelijkende meting. Met name in installaties met meerdere meetpunten is een eenvoudige en snelle vergelijkende meting

voldoende. De fotometer van Lutz-Jesco is uiterst nauwkeurig en
robuust opgebouwd.

Functies
•
•
•
•
•
•
•

Voor vrij chloor en pH-waarde
Intern geheugen voor 16 gegevensrecords
Automatische uitschakeling
Actuele tijd en datum
Afstel-functieweergave
Verlicht display
Waterdicht (analoog IP68, 1 uur op 0,1 meter)

TopView
Met de TOPAX® computersoftware TopView kunnen verbonden
TOPAX®-systemen gecontroleerd worden via een pc - en kunnen de regelaars op afstand worden gecontroleerd en ingesteld.

Tevens is het mogelijk de meetwaarden centraal op te slaan. Daarbij richt zich TopView geheel naar uw wensen, want het programma kan voor verschillende uitbreidingsniveaus ingezet worden.

Functies

TopView

•
•
•
•
•
•
•

Weergave, bediening en controle van de TOPAX® MC-regelaars
Aansluiting van max. 15 apparaten
Aansluiting voor digitale componenten
Selecteerbare parameters voor opslag
Instelling van de regelparameters vanaf de pc
Weergave en opslag van alle alarmen
Logboek

Overige producten
Bufferoplossingen
• pH-waarde: pH 6,80 en 9,27
• Redox-waarde: 468 mV
• Elektrolyten voor membraanbedekte meetcellen
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Toebehoren en reserveonderdelen
Sensoren
De sensoren van Lutz-Jesco onderscheiden zich door hun hoge
kwaliteit, robuuste opbouw en een goede prijs-prestatieverhouding. Het succes van uw meting vloeit voort uit intensief onderzoek

en jarenlange praktijkervaring. Voor de meting van chloor bieden
wij u alle meetprocessen aan. Zo kunt u het beste proces aangepast aan uw behoefte kiezen.

Grote keuze aan sensoren
• Open amperometrische meetcellen
De voordelige oplossing voor alle halogene en oxiderende
chemicaliën, met zelfstandige elektrodenreiniging
• Open potentiostatische meetcellen
Met zelfstandige elektrodenreiniging, selectief meetsysteem
zonder nulpuntdrift, robuuste compacte opbouw
• Membraanbedekte potentiostatische meetcellen
Hoge selectiviteit, intern temperatuurgecompenseerd
• pH- en redox-meetelektroden
In glazen, kunststof en drukvaste uitvoeringen
• Temperatuursensoren
Als Pt100 weerstandsthermometer

Armaturen
Om de integratie in de installatie en het installeren zo eenvoudig
mogelijk te maken, worden chloormeetcellen, pH- en redox-meetelektroden, temperatuursensor en debietbewakers in één eenheid

gecombineerd. Wij bieden u tal van armaturen aan. Zo hebt u altijd
de beste oplossing om de sensoren in uw proces te integreren.

Armatuurvarianten
• Doorstroomarmaturen
Kan direct in de buisleiding of in bypass worden geïnstalleerd
• Dompelarmaturen
Voor installatie in containers of ketels
• Armaturenblokken
Voor installatie in de bypass van de buisleidingen
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