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 Önsöz

Çevre b�l�nc�n�n gel�şt�ğ� ve duyarlılığın arttığı günümüzde atık suların tahl�l ed�lmes� yasal b�r zorunluluk hal�ne 
gelm�şt�r. Su numuneler�n�n alınması ve özell�kle bu �ş�n b�r numune alma c�hazı tarafından otomat�k olarak 
yapılmasının gerekl�l�ğ�, numune alma ün�teler�ne olan �ht�yacı vazgeç�lmez kılmıştır. 

Genelde su ve atık su endüstr�s�nde kullanılan otomat�k numune alma c�hazları her geçen gün gel�şerek 
günümüzde beklent�ler� en �y� şek�lde karşılayacak düzeye gelm�şt�r. Özell�kle endüstr�yel alanlarda derelere 
akıtılan su kanallarındak�  atık sular çevre sağlığını ve yaşam alanlarını tehd�t edeb�lecek �çer�ğe sah�p olab�l�r. 
İlg�l� firmalar ve çevre beled�yeler atılan sulardak� tehl�kel� k�myasalları, toprağa karışab�lecek maddeler� veya 
den�ze akıtılab�lecek zararlı sıvıları denetlemekle yükümlü ve sorumludurlar. Bu sebeple bu kurum ve kuruluşlar 
r�sk taşıyan fabr�kalarda numune alma c�hazı kullanımına d�kkat ederek atık suyun deb�s�ne ve zamana bağlı 
olarak numune alımına önem ve özen göster�rler. 

Endüstr� ek�pmanları ve h�zmet konusunda sektörün en köklü firmalardan b�r� olan MICROLEVEL, yılların 
verd�ğ� tecrübes� �le talep ve �ht�yaçlar doğrultusunda kend� markası olan MICROSAMPLER® Soğutuculu 
Kompoz�t Numune Alma C�hazı’nı ülkem�zde yerl� olarak üretm�ş ve Türk�ye pazarına sunmuştur.
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 Genel

M�crosampler MS10R c�hazını satın aldığınız �ç�n teşekkür eder�z. Bu ürünün tüm fonks�yonları satış önces� 
tekn�k personel�m�z tarafından kontrol ed�lm�şt�r. Eğer herhang� b�r tekn�k aksaklık görürsen�z lütfen en kısa 
sürede satıcınıza b�lg� ver�n�z.

1-   Kutu �çer�ğ�
a-  M�crosampler MS10R soğutuculu kompoz�t numune alma c�hazı
b-  Puls g�r�ş� ve alarm çıkışı �ç�n 4 p�n soketl� kablo (Ops�yonel)
c-  10 L�tre PE numune kabı
d-   F�ltrel� em�ş hortumu
e-  Kullanım kılavuzu

2-   C�hazın Tanımı
M�crosampler MS10R c�hazı endüstr�yel atık sulardan, fabr�ka rögar ve menholler�nden, derelerden, su 
kanallarından ve her türlü tetk�k ed�lmes� gereken sıvılardan örnekler alab�len soğutuculu sab�t t�p kompoz�t 
numune alma ün�tes�d�r.  Şarj ed�leb�l�r akü �le çalışab�len m�kro�şlemc�l�, akıllı t�p elektron�k kontrol ün�tes� 
sayes�nde zamana göre programlanab�l�r, çoklu veya tekl� alım yapab�l�r ve dışarıdan gelen puls �le çalışab�l�r b�r 
s�steme sah�pt�r. 

Kolay menü arayüzü ve tuş takımı sayes�nde numune m�ktarını, numune alma aralıklarını ve �lk numunen�n ne 
zaman alınacağını kullanıcı programlayab�l�r. Alınan her numune sonrası pompa ters çalışarak hatta kalmış suyu 
tahl�ye eder ve b�r sonrak� numune �ç�n hortum �ç� tem�z kalır. Ters çalışma süres� em�ş hortumu boyuna göre 
ayarlanab�l�r.

Üzer�nde standart olarak gelen sev�ye s�v�c� sayes�nde numune kabı dolduğunda ekranda “Numune kabı doldu” 
�kazı vererek aşırı dolumu engeller. Bu esnada alarm çıkışı  da ver�r. Gerekt�ğ�nde b�rl�kte gelen kabloyu 
kullanınız.

M�crosampler MS10R c�hazında kullanılan akış ölçer s�stem� sayes�nde em�ş yüksekl�ğ�, hortum çapı, hortum 
boyu g�r�lmeks�z�n sadece m�ktar g�r�lerek numune alınab�l�r. Bu s�stem �lk defa M�crolevel tarafından bulunmuş, 
gel�şt�r�lm�ş ve  kullanılmıştır.

3-   İlk Çalıştırma Önces� Hazırlıklar
M�crosampler MS10R c�hazı, kutusunda çıkarıldıktan sonra  en az 6 saat �le 24 saat arası olmak üzere yer�ne 
yerleşt�r�ld�kten sonra d�nlend�r�lmes� gerek�r. Soğutucu ün�te kompresör �le çalıştığı �ç�n, kompresör �çer�s�nde k� 
yağ taşırken yatırıldığı �ç�n gaz borularına dolar. Bu yağın tamamen tem�zleneb�lmes� �ç�n d�nlend�r�lmes� gerek�r.

İlk çalıştırma ve numune alma �ç�n c�hazın d�k konumda olmasını sağlayınız. İç yapısı ve s�stem� gereğ� sürekl� 
d�k konumda çalıştırılmalıdır. 

a -   C�haza enerj� sağlamak adına arka kısmında yer alan fiş� pr�ze takınız. 220V AC besleme gerekmekted�r.
 
b -  Güç düğmes�ne basarak c�hazı açınız, “M�crolevel” logosu bel�rd�kten kısa süre sonra c�haz numune almaya 
hazırdır.
 
c -  Pompa hortumunun numune kabının �ç�nde olduğundan em�n olunuz ve kırmızı kapağı kapalı tutunuz.

d-  C�haz �le b�rl�kte gelen em�ş hattı üzer�ndek� filtrel� bölümü numune alınacak suya daldırınız. D�ğer ucu �se  
norprene hortum ucundak� geç�ş parçasına takınız. V�dalı veya kelepçel� olmadığından sökmek �ç�n yanlardan 
bastırarak hortumu çıkartab�l�rs�n�z. Ş�md� 7. sayfa’dak� yönergeler� �zleyerek gerekl� m�ktarda ve gereken 
aralıklarda numune almaya hazırsınız.
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On/Off

Pulse/Alarm
 
12V DCFlow/Level

ESC

ENT

Portable Composite Sampler  

Power

1 2 3 5

1- Pompa
2- Güç Anahtarı 
3- Arka ışıklı LCD Ekran
4- Kontrol butonları
5- M�cro SD kart yuvası (Ops�yonel)

4-  Kontrol Ün�tes�

Microsampler MS 10

1- Pulse g�r�ş� ve alarm çıkışı
Ops�yonel soketl� kablosu �le c�hazın dışarıdan, 
örneğ�n b�r deb�metreden  geleb�lecek  pals  �le  
çalışması mümkündür. 
1 ve 2 nolu term�naller pals g�r�ş� �ç�n kullanılır. İkaz ve 
uyarılar �ç�n kullanılan alarm çıkışı �ç�n �se 3 ve 4 nolu 
term�naller kullanılmalıdır.
 
2- Kontol ün�tes� besleme g�r�ş�
C�hazın kontrol ün�tes� 12V DC �le çalışmaktadır. C�haz 
üzer�nde yer alan adaptör sayes�nde 220V AC g�r�ş 12 
V DC enerj�ye çevr�lerek kontrol ün�tes�n�n çalışması 
sağlanmaktadır.

www.microlevel.com.tr
S/NR:20042831

1 Pulse-

2 Pulse-

3 Relay-

4 Relay-

Pulse/Alarm
 
12V DC

1 Red ( + ) 

2 Black ( - )

1 2

3 4

1 2

1 2

5-  Dış kutu et�ket�, g�r�ş ve çıkışlar
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M�cro SD

4

Adaptör

220V AC Besleme F�ş�



6-   Kompoz�t Numune Alma
Kompoz�t  (karma) numune alma, aynı numune kabı �çer�s�ne bell� zamanlarda numune alma �şlem�d�r. 
MICROSAMPLER 10® c�hazı b�rkaç metod �le numune alır. Su numuneler� kullanıcının bel�rled�ğ� zaman 
aralıklarında ve m�ktarlarında gerçekleşeb�leceğ� g�b�, dışarıdak� har�c� b�r deb�ölçerden gelen puls �le de 
çalışab�l�r. Ayrıca kullanıcı gerekt�ğ�nde tekl� numune de alab�l�r. 

6-1  Zamana Göre Numune Alma 
C�hazın zamana göre çalışması en çok terc�h ed�len numune alma yöntem�d�r. Hem zaman aralığı hem de 
alınacak numune m�ktarı �sten�len değerlerde ayarlanab�l�r. Zaman ve m�ktar g�r�ld�kten sonra numune alma 
�şlem� hemen veya bell� b�r saat g�r�lerek de başlatılab�l�r. 

B�r örnek vermek gerek�rse kullanıcı  24 saat boyunca her saatte b�r defa 250ml numune almak �sterse toplamda 
24 saatte 250ml üzer�nden 6 l�tre numune almış olacaktır. Kullanıcı eğer numune kabının toplam m�ktarından 
daha fazla numune almak �sterse MICROSAMPLER 10® akıllı yazılımı sayes�nde toplamda 10 l�treden fazla 
numune alınmasına ve bu şek�lde programlanmaya �z�n vermez. Örneğ�n kullanıcı 24 saatte her saat başı 500ml 
numune alma düşünces� �le programlamak �ster ve numune aded�n� 24 olarak seçerse, c�haz her saat başı 
alınacak max numune m�ktarını otomat�k olarak 416ml olarak sınırlar ve yazılım bu m�ktardan daha fazla değer 
g�r�lmes�ne engel olur. C�hazı programlarken g�r�lecek numune aded� en çok 100 adet olab�l�r. Bu değer 
g�r�ld�ğ�nde alınacak her b�r numune m�ktarı 100ml olacaktır. (100 adet x 100ml = 10lt) Zamana göre numune 
alma m�ktarı 1 �le 100 adet arasındadır.

6-2  Akışa Göre Numune Alma
MICROSAMPLER 10® numune alma c�hazı b�r d�j�tal g�r�şe sah�pt�r. Bu g�r�ş sayes�nde dışarıdan gelecek 
kontrol �le numune alma �şlem� yapab�l�r. Örneğ�n atık su �le orantılı numune alınmak �sten�rse tes�stek�  atık su 
deb�metres�n�n ölçtüğü değer üzer�nden gelen puls (d�j�tal kontak) değer�ne göre numune alınab�l�r. Gelen her 
darbe �le numune alma �şlem� başlar. Ayrıca gelen darbeler çok sık olursa araya zaman koyma �mkanı da 
mevcuttur. Örneğ�n h�ç akış olmuyorsa numune alınmaz. Ama saatte b�r numune alınacak g�b� b�r pals geld�ğ�nde 
bu süre aralıklarında alım olacağı g�b� her dak�ka gelen sık darbelerde c�hazdan �k�nc� alımı 60 dk sonrak� 
darbede kabul etmes� de �steneb�l�r.

6-3  Tekl� Numune Alma
Kullanıcı yukarıda anlatılan durumların dışında anlık tek b�r numune almak �steyeb�l�r. Zaman g�rmes�ne gerek 
olmaksızın  menüden “Tekl�” bölümüne gel�p sadece almak �sted�ğ� m�ktarı g�rerek tek b�r  numune de alab�l�r. 

7-  D�kkat Ed�lmes� Gerekenler
-Çalışma şekl� ve yapısı gereğ� d�k konumda tutulmalıdır. 
-C�haz dış ortamda çalışacak b�r yapıda değ�ld�r. B�nalardan uzak olan yerlerde dış etmenlerden korumak �ç�n 
kab�n �çer�s�ne alınması gerek�r.
- Numune alma �şlem�ne başlamadan önce numune kabı �ç�nde daha önceden kalmış numune olmamasına 
d�kkat ed�lmel�d�r. Aks� takt�rde yen� alınacak numuneler �le karışır veya toplam m�ktar 10 l�tre’den fazla 
olduğunda kap doldu �kazı gel�r ve numune alma �şlem� durur.  
-Pompa kapağı �ç�nde bulunan s�l�nd�rler hortumu ezerek su emmek �ç�n yapılandırılmış ve güçlü b�r motor 
tarafından döndürülmekted�r. Lütfen c�hazda enerj� varken s�l�nd�r haznes�n� açmayınız. Zamanı gelm�ş olan b�r 
numune alımı başladığında parmaklarınız sıkışab�l�r.

                                   6                                          M�crolevel Ölçü ve Kontrol C�hazları A.Ş. 



                                         7                                       M�crosampler 10R/TR200420

8-   C�haz Menüsü
- Açma kapatma tuşuna basıldığında ekranda M�crolevel logosu ve altında c�hazın yazılım vers�yonu görünür

M�crosampler V1.08

Açma kapatma tuşuna basıldığında ekranda DURKO logosu ve 
alt ında c�hazın yazıl ım vers�yonu görünür. Vers�yon 
değ�ş�kl�ğ�nde kutu �çer�s�ndek� kontrol ün�tes� üzer�nde bulunan 
USB soket�nden serv�s tarafından yazılım güncelleme yapılır. 3sn 
sonra numune alma menüsü otomat�k olarak bel�r�r. “YUKARI ve 
AŞAĞI” tuşları kullanılarak numune alma yöntem� seç�l�r. 
“ENTER” tuşuna basarak onaylanır.

En çok kullanılan numune alma yöntem�d�r. Zamana bağlı olarak 
programlama yapılır. Saat ve tar�h g�r�lerek �stenen saatte 
numune almaya başlanır. Ana ekranda �mleç “ZAMANA GÖRE” 
seçeneğ�n�n üzer�nde �ken “ENTER” tuşuna basınız. 

NUMUNE ALMA

ZAMANA GÖRE
AKIŞA GÖRE
TEKLİ
AYARLAR

8-1  Zamana göre numune almak �ç�n c�hazın programlanması

Numune alma aralığı otomat�k olarak 30 dk. olarak görünecekt�r. 
Değ�şt�rmek �ç�n “AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını kullanarak 
�stenen sürey� ayarlayab�l�rs�n�z. Kayıt etmek �ç�n “ENTER” 
tuşuna 3 sn. basılı tutunuz. Ger�ye dönmek �ç�n “ESC” tuşuna 3 
sn. basılı tutunuz.

Not: 1dk �le 24 saat arası numune alab�l�rs�n�z.

Numune aded� otomat�k olarak 10 adet olarak görünecekt�r. 
Değ�şt�rmek �ç�n “AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını kullanarak 
�stenen numune alma aded�n� ayarlayab�l�rs�n�z. Kayıt etmek �ç�n 
“ENTER” tuşuna 3 sn. basılı tutunuz. Ger�ye dönmek �ç�n “ESC” 
tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.

Not: 1 �le 100 adet arası numune alab�l�rs�n�z.

Numune m�ktarı otomat�k olarak 100ml olarak görünecekt�r. 
Değ�şt�rmek �ç�n “AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını kullanarak 
�stenen numune m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Kayıt etmek �ç�n 
“ENTER” tuşuna 3 sn. basılı tutunuz. 
Not: 10 ml  �le 10 l�tre arası numune alab�l�rs�n�z. Ancak s�stem b�r 
öncek� menüdek� adet �le almak �sted�ğ�n�z m�ktarı hesaplar, 
toplamı 10 l�trey� geçemez.

İlk numunen�n alınması �ç�n s�stem�n “ZAMAN GİR” ve “HEMEN 
BAŞLAT” şekl�nde �k� ops�yonu mevcuttur. Bell� b�r saat ve tar�h 
g�r�leb�l�r veya hemen başlatmak �ç�n “HEMEN BAŞLA” 
ops�yonunu seçeb� l � rs �n�z. Bu durumda alım hemen 
başlayacaktır. S�stem başlangıç zamanını esas alıp bunun 
üzer�ne seçt�ğ�n�z aralığı ekleyerek devam edecekt�r.

22/01/15-14:30:55

ZAMANA GÖRE NUMUNE

NUMUNE ARALIĞI

22/01/15-14:30:55

30 dk.

ZAMANA GÖRE NUMUNE

NUMUNE ADEDİ

22/01/15-14:30:55

10 ad.

ZAMANA GÖRE NUMUNE

İLK NUMUNE ZAMANI

NUMUNE MİKTARI

ZAMAN GİR

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

100 ml.

HEMEN BAŞLA

MICROSAMPLER-10 V1.20
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Zaman g�r�l�p numune alımı beklen�rken ekranda yandak� 
pencere görünür. Eğer alım başladığında veya başlamadan 
değer değ�şt�rme veya �ptal gerek�rse “ESC” tuşuna 5sn. basılı 
tutulmalıdır.

Not: Ekrandak� örneğe göre 12 adet olarak seç�lm�ş numune 
aded�n�n �lk� saat 14:45'de alınacak, şu ana kadar alım olmamış.

Numune alımı başladığında yandak� pencere görünür. Pompa 
dolum yönünde çalışmaya başlar ve m�ktar ekranda görünür. 
İstenen m�ktar tamamlandığında pompa ters çalışarak hattı 
boşaltır ve s�stem b�r sonrak� alım zamanını bekler.

Eğer 3 dk �ç�nde su gelmezse pompa durur ve ekranda uyarı 
mesajı görünerek numunen�n alınamadığını bel�rt�r. Aynı anda 
S�stem�n röles� de çekerek dışarıya d�j�tal alarm çıkışı ver�r. 

Not: Pompa zaman aşımı sayfa 11'de bel�rt�ld�ğ� üzere 
“AYARLAR” / “SİSTEM AYARLARI”/ “POMPA ZAMAN AŞIMI” 
altından  değ�şt�r�leb�l�r. Standardı 3dk. olarak ayarlanmıştır.

Numune alım programı tamamlandığında alınamayan 
numuneler olursa ekranda bel�rt�l�r. Aynı zamanda c�haz 
�çer�s�ndek� SD karta da numuneler�n alındığı veya alınamadığı 
b�lg�s� kayıt ed�l�r. 

Not: SD kart ops�yoneld�r.

Saat ve tar�h g�rmek �ç�n “YUKARI ve AŞAĞI” tuşları kullanılır. B�r 
sonrak�ne g�tmek �ç�n “ENTER” tuşuna basılır. Tümü g�r�ld�kten 
sonra “ENTER” tuşuna basılıp s�stem�n programı tamamlanmış 
olur. Eğer geçm�ş tar�h g�r�l�rse ekranda uyarı görünür. 
Not: Eğer başladıktan sonra alımı �ptal etmek �stersen�z “ESC” 
tuşuna 5 sn. basılı tutunuz, alım duracak ve devam etmeyecekt�r.

NUMUNE ZAMANI

NUMUNE ALINIYOR 

UYARI !

B�lg� !

ZAMAN GİR

22/01/15

8-2  Akışa göre numune almak �ç�n c�hazın programlanması

Har�c� b�r deb�metreden geleb�lecek “Pals” �le akışa oransal 
numune alımı yapılab�l�r.  Ana ekranda �mleç “AKIŞA GÖRE” 
seçeneğ�n�n üzer�nde �ken “ENTER” tuşuna basınız. 

22/01/2015-14:30:55

22/01/2015-14:30:55

22/01/2015-14:30:55

22/01/2015-14:30:55

22/01/15-14:30:55

    :45:0014

22/01/15

NUMUNE NO: 1/12

    :45:0014

NUMUNE MİK: 100 ml.

NUMUNE ALINAMADI

İŞLEM TAMAMLANDI

0/12 ad.

0 ml

NOT: 1 ad. NUMUNE

ALINAMADI !

NUMUNE ALMA

ZAMANA GÖRE
AKIŞA GÖRE
TEKLİ
AYARLAR

22/01/15-14:30:55

AKU: 12.0V
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Akışa göre numune m�ktarı otomat�k olarak 100ml olarak 
görünecekt�r. Değ�şt�rmek �ç�n “AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını 
kullanarak �stenen m�ktarı ayarlayab�l�rs�n�z. Kayıt etmek �ç�n 
“ENTER” tuşuna 3 sn. basılı tutunuz. Ger�ye dönmek �ç�n “ESC” 
tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.

Not: 1dk �le 24 saat arası numune alab�l�rs�n�z.

Har�c� deb�metreden çok fazla puls gel�rse bel�rlenen süreden 
sonrak� �lk pals’ı kabul ett�rmek �ç�n c�haza pals aralığı g�r�lmel�d�r. 
Otomat�k olarak 30dk olarak görünecekt�r. Değ�şt�rmek �ç�n 
“AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını kullanarak �stenen sürey� 
ayarlayab�l�rs�n�z. Kayıt etmek �ç�n “ENTER” tuşuna 3 sn. basılı 
tutunuz. 

Bu ekran görüldüğünde har�c� b�r deb�metreden vb b�r pals 
beklend�ğ� anlamına gel�r. Pals geld�ğ�nde pompa �stenen m�ktarı 
almak �ç�n çalışır ve alım gerçekleş�r ve b�r sonrak� pals beklen�r. 
Eğer pals aralığı 30 dk. seç�lm�şse 30 dk. dolduğunda gelecek �lk 
pals �le yen�den numune alınır. 

Anlık tek b�r numune alınması �stend�ğ�nde programlama 
gerekmeks�z�n bas�tçe tek b�r numune alımı yapılab�l�r.  Ana 
ekranda �mleç “TEKLİ” seçeneğ�n�n üzer�nde �ken “ENTER” 
tuşuna basınız.

Numune m�ktarı otomat�k olarak 100ml olarak görünecekt�r. 
Değ�şt�rmek �ç�n “AŞAĞI ve YUKARI” tuşlarını kullanarak 
�stenen numune m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. “ENTER” tuşuna  
basılı tutarak alımı d�rekt olarak başlatab�l�rs�n�z. 

Not: 10 ml  �le 1000 ml arası numune alab�l�rs�n�z. 

Bu menüde saat ayarı, tar�h ayarı, pompa test ve s�stem 
ayarlarını değ�şt�rme �mkanı vardır. 

AKIŞA GÖRE NUMUNE

AKIŞA GÖRE NUMUNE

SONRAKİ SİNYAL KABULÜ

NUMUNE MİKTARI

SİNYAL KABUL ARALIĞI

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

100 ml.

30 dk.

TEKLİ NUMUNE

NUMUNE MİKTARI

22/01/15-14:30:55

100ml

8-3  Tekl� numune alınması  

NUMUNE ALMA

ZAMANA GÖRE
AKIŞA GÖRE
TEKLİ
AYARLAR

22/01/15-14:30:55

8-4  Ayarlar

NUMUNE ALMA

ZAMANA GÖRE
AKIŞA GÖRE
TEKLİ
AYARLAR

22/01/15-14:30:55

22/01/15
     00:0015:

0/100 ad.
AKU: 12.0V
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Saat� değ�şt�rmek �ç�n “YUKARI ve AŞAĞI” tuşları kullanılır. B�r 
sonrak�ne g�tmek �ç�n “ENTER” tuşuna basılır. Tümü g�r�ld�kten 
sonra saat ayarı b�tm�ş olacaktır.

Tar�h� değ�şt�rmek �ç�n “YUKARI ve AŞAĞI” tuşları kullanılır. B�r 
sonrak�ne g�tmek �ç�n “ENTER” tuşuna basılır. Tümü g�r�ld�kten 
sonra saat ayarı b�tm�ş olacaktır.

Saat ayarı �ç�n �mleç “SAATİ AYARLA” seçeneğ�n�n üzer�nde 
�ken “ENTER” tuşuna basınız. 

Tar�h ayarı �ç�n �mleç “TARİHİ AYARLA” seçeneğ�n�n üzer�nde 
�ken “ENTER” tuşuna basınız. 

Bu menüde pompanın çalışması kontrol ed�l�r. 

Bu menü c�hazın ş�fre �le korunan s�stem menüsüdür.

Bu ekranda “YUKARI” tuşuna basıldığında pompa doldurma 
yönünde döner. Aks� yönde çalıştırmak �ç�n “AŞAĞI” tuşuna 
basılmalıdır. Pompa çalıştığında ekranda “POMPA İLERİ” veya 
“POMPA GERİ” b�lg�s� görülür.

Not: Pompa tuşlara basılı tutulduğu sürece döner.

SAATİ AYARLA

TARİHİ AYARLA

AYARLAR

AYARLAR

AYARLAR

AYARLAR

POMPA TEST

TARİHİ AYARLA

TARİHİ AYARLA

TARİHİ AYARLA

TARİHİ AYARLA

22/01/2015-14:30:55

22/01/2015-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

    SAATİ AYARLA

    SAATİ AYARLA

    SAATİ AYARLA

    SAATİ AYARLA

    POMPA DURUYOR

POMPA TEST

POMPA TEST

POMPA TEST

POMPA TEST

İLERİ

SİSTEM AYARLARI

SİSTEM AYARLARI

SİSTEM AYARLARI

SİSTEM AYARLARI

GERİ

    :45:0014

22 /01/15
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Bu ayar dah�l� deb�ölçerden gelen s�nyal�n b�r katsayı �le �şlenerek 
alınan numune m�ktarının kal�bre ed�lmes� �ç�n kullanılır.   

Ayar yaparken veya c�hazı programlarken �şlem b�t�nce arka 
ışığın ne kadar daha yanması gerekt�ğ�n� ayarlamak �ç�nd�r. 

Bu ayar numune alımı esnasında pompanın su çekemed�ğ� 
durumda ne kadar süre �le  su çekmeye çalışacağını bel�rler.

Numune alımı esnasında bazen em�ş yapılan haznede su 
olmayab�l�r. Bu durumda pompanın uzun sürel� çalışıp hortumları 
aşındırmaması �ç�n bell� süre sonunda durması gerek�r. Zaman 
dolduğunda deb�ölçerden değer okunamadığında s�stem 
pompayı durdurarak “NUMUNE ALINAMADI” b�lg�s� verecekt�r.  

Not: 1dk. �le 10dk. arasında 1dk. aralıklarla ayarlanab�l�r. 

Tuşlara son basıştan sonra zamanı sayar. Zaman dolduğunda 
arka ışık tamamen sönmez, gece görülecek şek�lde hafif yanık 
kalır. Bu durumda herhang� b�r tuşa �lk basıldığında önce sadece 
arka ışık yanar, sonrak� basış tuşun asıl �şlev�n� yer�ne get�r�r.

Not: 30sn. �le 120sn. arasında 15sn. aralıklarla ayarlanab�l�r. 

S�stem menüsüne g�r�ş ş�fres�  123'dür. “YUKARI” tuşu �le �lk 
hane “1" yapılıp “ENTER” �le b�r sonrak� haneye geç�l�r ve “2" 
yazılıp tekrar “ENTER” �le son haneye gel�n�r. “3" yazılıp bu defa 
“ENTER” tuşuna basılı tutularak s�stem menüsüne g�r�l�r. 

Genelde sürekl� alınan bell� b�r m�ktar varsa ve o m�ktarın tam 
doğru olması �sten�yorsa bu değerde b�r örnek alınıp ölçülür ve 
ekranda görülen ml m�ktarı �le karşılaştırılır. Fark varsa yandak� 
değer değ�şt�r�lerek doğru değer alınır. Her deb�ölçer�n katsayısı 
farklı olduğundan deb�metren�n değ�şt�ğ� durumlarda tam doğru 
değer �ç�n kal�brasyon yapılması öner�l�r.

SİSTEM AYARLARI

ARKA IŞIK

SİSTEM AYARLARI

SİSTEM AYARLARI

POMPA ZAMAN AŞIMI

ŞİFRE

DEBİMETRE AYAR

DEBİMETRE AYAR

30 Sn.

DEBİMETRE AYAR

DEBİMETRE AYAR

3 dk.

  0 0

  4600 Pl / lt

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

22/01/15-14:30:55

EKRAN IŞIK

ARKA IŞIK

ARKA IŞIK

POMPA ZAMAN AŞIMI

POMPA ZAMAN AŞIMI

POMPA ZAMAN AŞIMI

0
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10-  Tekn�k Özell�kler

Model�   : MICROSAMPLER MS10R soğutuculu sab�t t�p kompoz�t numune alma c�hazı
T�p�   : M�cro�şlemc�l� akıllı t�p, programlanab�l�r
Çalışma şekl�  : Zamana göre, akışa göre, manuel
İşlem kaydı  : SD karta (Ops�yonel)
Vers�yon yükseltme : Mümkün, USB �le serv�s tarafından
Çalışma sıcaklığı : 0...70°C
Elektr�k beslemes� : 220V AC
Numune kabı  : Pol�et�len, 10 l�tre
Pompa t�p�  : Per�stalt�k
Pompa hortumu  : Norprene
Em�ş yüksekl�ğ�   : 8m
Em�ş hattı   : Standart 6m, ops�yonel 10m, filtrel� 8x12 PVC hortum
Numune alma aralığı : 1dk �le 24 saat aralığında programlanab�l�r
Numune m�ktarı  : 10ml �le 10000ml arası programlanab�l�r
Numune aded�  : 1 �le 100 adet arasında programlanab�l�r
Puls g�r�ş�  : Mevcut, dışarıdan d�j�tal g�r�ş
Alarm çıkışı  : Mevcut, 1 adet normalde açık röle çıkışı

Bu ayar numune alımı sonrasında em�ş hortumunda kalan suyun 
ger� tahl�ye ed�lmes�nde pompanın ger� dönüş süres�n� bel�rlemek 
�ç�n kullanılır. 10-60sn arasında seç�m yapılab�l�r.

SİSTEM AYARLARI

DEBİMETRE AYAR

22/01/15-14:30:55

ARKA IŞIK
POMPA ZAMAN AŞIMI
POMPA GERİ SURESİ
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11-  Garant� ve Bakım

C�haz akü ve pompa hortumu g�b� sarf malzemeler� har�ç tüm üret�m hatalarına karşı 2 yıl garant�l�d�r. C�hazın �ç 
kutu kapağı sadece yetk�l� serv�s tarafından açılmalıdır. Kullanıcının müdahales� sonucu oluşab�lecek arızalarda 
garant� şartları gerçerl� olmayacaktır. Arıza durumunda lütfen c�hazı yetk�l� serv�se gönder�n�z. 

C�hazın yoğun, çamurlu ve kum g�b� parçacıklı d�p sularından em�ş yapmaması �ç�n em�ş hortumunu tamamen 
d�be daldırmayınız. Aks� takt�rde pompanın sıkıştırdığı hortumda kalıcı hasarlar oluşab�l�r. Değ�şmes� 
gerekt�ğ�nde orj�nal pompa hortumu kullanınız. Farklı hortumlar performansı etk�leyecekt�r. 

Gerekt�ğ�nde pompa kafası �ç�ndek� ez�c� s�l�nd�rler� tem�zley�p hafif şek�lde yağlayınız, hortum değ�şt�rmeden 
önce s�l�nd�rler�n ve haznen�n tem�z olmasını sağlayınız. -Numune alma �ş� başladıktan b�r süre sonra em�ş 
yüksekl�ğ�ne bağlı olarak 15-20sn sonra numune kabına su dolmaya başlayacaktır. 

Eğer su çek�lem�yorsa sırası �le;

1-Em�ş hattının suyun �ç�nde olup olmadığını kontrol ed�n�z.
2-Hortum üzer�nde ez�lme, kırılma ve katlanma olup olmadığını kontrol ed�n�z
3-Em�ş filtres�n�n tıkalı olmadığından em�n olunuz.
4-Pompa hortumunun yırtık olmadığından veya yen� değ�şt�rd�ysen�z doğru çapta hortum kullanıldığından em�n 
olunuz.

-C�hazın akış ölçer ün�tes� puls çıkışlı türb�n t�p deb� ölçerd�r. Suyun akışı, �çer�s�ndek� kanatçıkların dönmes�n� ve 
dolayısıyla deb�n�n okunmasını sağlar. Em�ş filtres� kullanılmayan durumlarda kanatçıkların �ç�ne sıkışab�lecek 
herhang� b�r katı parça deb� ölçer�n okumasına engel olacaktır. 

Eğer su numune kabına doluyor ancak deb� değer� değ�şm�yorsa bunun sebeb� kanatçıkların arasına sıkışmış b�r 
katı parça veya b�r�km�ş çamur olab�l�r. Böyle b�r durumda deb�ölçer üzer�ndek� 6 adet v�dayı sökerek �ç kısmı 
tem�zleyeb�l�rs�n�z. Pervanen�n yönünü ters takmamaya özen göster�n�z. 

-Pompa çalıştığı halde suyun çek�lememes� veya deb�n�n değ�şmemes� durumunda, pompa 3 dk. boyunca 
çalışmaya devam eder ve halen deb�de değ�ş�m olmazsa “Numune alınamadı” �kazı ver�r. Bu durumda yukardak� 
yönergeler� �zleyerek gerekl� bakımları yapınız.
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12-  SD Kart (Ops�yonel)

S�par�ş esnasında bel�rt�ld�ğ�  durumlarda c�haz �çer�s�ne SD kart okuyucu s�stem� yerleşt�r�l�r. Standart olarak 
kullanılmadığından bu b�r�m ops�yonel olarak sunulmuştur. SD kart g�r�ş�, kontrol panel�n�n sağ alt köşes�nde yer 
almaktadır. 

S�stem 8GB’a kadar olan M�cro SD kartları destekler. 

- Kullanım Şekl� / Ver� Alınması

M�cro SD kartınızı yuvaya yerleşt�r�p c�hazı çalıştırınız. 
Sampler numune aldıkça otomat�k olarak hafıza kartına 
hang� saat ve tar�hte ne kadar numune aldındığı, 
numunen�n alımında sorun olup olmadığı, numune 
kabının dolduğu vb. ver�ler kayıt ed�lecekt�r. Herhang� 
özel b�r program gerekmemekted�r. Numune alma 
�şlemler� b�tt�kten sonra M�cro SD kartı uygun b�r kart 
okuyucu �le b�lg�sayarınıza bağladığınızda ver�ler 
Wordpad, Not defter� veya Excel programları üzer�nden 
�zleneb�lecekt�r.

Öneml� Not: C�haz çalışırken M�cro SD kartı takmayınız. 
Aks� takt�rde s�stem kartı okumaz. Kartı mutlaka c�haz 
kapalı durumda �ken takınız. S�stem otomat�k olarak kartı 
görecek ve aldığı ver�ler� karta kayıt edecekt�r. Kayıt 
ed�lm�ş ver�ler aşağıdak� g�b� görünür.

S�stem�n saat�n�n doğruluğundan em�n olunuz, z�ra ver� 
tar�h�n�n doğruluğu s�stem tar�h�n�n doğruluğuna bağlıdır. 
Gerek�yorsa “Ayarlar” bölümünden saat ve tar�h� yen�den 
ayarlayınız.
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Notlar:



M�crolevel Ölçü ve Kontrol C�hazları A.Ş
Acıbadem Mh. Sarayardı Cd. Sem�bey Sk.No: 23/A 
TR 34718 Kad�koy Istanbul TURKEY

Phone / Faks  : +90 216 338 30 00

E-mail   : info@microlevel.com.tr

Web   : www.microlevel.com.tr
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