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JESCO kontinuálne meranie kvality vody  

EASYPRO 

 
 

Navrhované riešenie   
 

Meracie panely EASYPRO predstavujú ponuku funkčných meracích dosiek 
so sondami a regulátormi TOPAX, ktoré tvoria kompaktný merací panel so 
všetkými potrebnými armatúrami. Každé prevedenie má daný rozsah 
meraní a výstupov pre danú aplikáciu. 

 
 
 
 

Pre verejné bazény 
 

model meracej dosky LP-C LK-C LD-C LC-C  

regulátor TOPAX DX TOPAX DX TOPAX DX TOPAX DX  

max. tlak )* 1 bar 6 bar 1 bar 6 bar  

meranie a regulácia voľný chlór voľný chlór voľný chlór voľný chlór  

meranie a regulácia --- --- chlórdioxid ---  

meranie a regulácia pH hodnota pH hodnota pH hodnota pH hodnota  

meranie )** celkový chlór --- --- ---  

meranie Redox Redox Redox Redox  

meranie teplota teplota teplota teplota  

meranie )*** --- vodivosť --- ---  
      

prevedenie klávesnice sklo sklo sklo sklo  
      

obj. č. 42700001 42700002 42700003 42700004  
      

prevedenie klávesnice plast plast plast plast  
      

obj. č. 42701001 42701002 42701003 42701004  
 

)* prevedenie meracej dosky na tlak meranej vody 1 bar vyžaduje voľný odtok meranej vody 
)** vrátane regulácie viazaného chlóru 
)*** vrátane regulácie obsahu solí 

 
 
 

Pre priemyslové aplikácie a aplikácie na teplú vodu 
 

      

model meracej dosky LB-C LA-C LE-C LB-H LA-H 

regulátor TOPAX DE 8 TOPAX DE 8 TOPAX DE 11 TOPAX DE 8 TOPAX DE 8 

max. tlak 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 

max. teplota vody 40 
0
C 40 

0
C 40 

0
C 65 

0
C 65 

0
C 

meranie a regulácia voľný chlór voľný chlór --- voľný chlór voľný chlór 

meranie a regulácia chlórdioxid chlórdioxid --- chlórdioxid chlórdioxid 

meranie a regulácia)** pH hodnota --- pH hodnota pH hodnota pH hodnota 

meranie )* --- --- Redox --- --- 

meranie teplota teplota teplota teplota teplota 

prevedenie klávesnice plast plast plast plast plast 
      

obj. č. 42700005 42700006 42700011 42700112 42700113 
 

)* meranie a regulácia dezinfekcie cez Redox potenciál 
)** pri LB-H len meranie pH hodnoty 

 


