
 

 OmniCon kontrol cihazı pH, ORP, EC, TDS, FCL, TCL, CLO2, Ozon, HCL, H2O2, PAA, DO..vb. gibi değerlerin ölçümünü 

yapmak, çeşitli çıkış birimlerine dönüştürmek ve kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş bir Ölçüm Dönüştürme ve Kontrol cihazıdır. 
 

OmniCon cihazının çeşitli konfigürasyonlarda üretilmekte olup kullanıcı ihtiyaç ve taleplerine göre modüler olarak da yapılandırılabilmektedir. Isı 
kompanzasyonu, günlük-haftalık periyot, özel kule ve kazan uygulamaları vb. özel programlarda yer almaktadır. 
 
Genel Görünüm 
 
 OmniCon cihazı kontrol paneli 128x64 Grafik LCD ekran, alfanumerik membran tuş takımı ile 4 adet fonksiyon butonunda oluşmaktadır. 

Ekranın altında bulunan (2) numara ile gösterilmiş satır fonksiyon butonlarının görevlerini göstermektedir. 
 
 

 
 

Genel Ekran Görünümü 

1. Ana Ekran 2. Alfanumerik Tuş Takımı 

3. Fonksiyon Satırı 4. Enter ( Onay ) butonu 

5. Fonksiyon Butonları 6. ESC ( İPTAL) butonu 
 

 
 
Elektrik Bağlantısı 
 

 
                                                   

 4 adet programlanabilir kontrol ve 1 adet NO-NC alarm olmak üzere 5 adet röle çıkışı bulunmaktadır. Çıkışlarına maksimum 5A 
yük bağlanabilir. Elektronik devre ve röle çıkışları sigorta ile korunmuştur. Elektronik devre için maksimum 3A, röle çıkışları için 
maksimum 5A sigorta kullanınız. Klemenslerin ve elektronik kartın üzerinde terminal bağlantı isimleri kısaltmalar ile belirtilmiştir. 
Programlanabilir kontrol çıkışları sigorta takılı iken 100–230 VAC çıkış verirken alarm rölesinin uçları kullanıcıya bırakılmıştır. 

 

 
 

UYARI! 
 Cihazın montajı ya da bakımı esnasında besleme voltajını kesiniz. 

Cihazınız; 
 100-230VAC, 50-60Hz 

AC gerilim ile çalışır. 
 
 Girişe maksimum 3A 

sigorta bağlanabilir. 
 
 Çıkışlarına maksimum 

5A yük bağlanabilir. 



 
Röle 1 için 100-230VAC Çıkış 

 Yanda F2 sigortası takılı iken RL1 için 100-230V AC çıkış 
bağlantı şekli verilmiştir. 

 
 L – comLx, N – comNx terminalleri arasına köprü atılır. 
 
 RL1’ e bağlanacak olan cihazın besleme kablosu L (Faz) ucu 

Lx, N (Nötr) ucu Nx ve E (Toprak) ucu  terminallerine 
bağlanır. 

 
Röle 1 için Röle (Kuru Kontak)Çıkış 

 Yanda R1 rölesinin kuru kontak çıkış bağlantısı gösterilmiştir. 
 
 R1’ e bağlı olan F2 sigortasını yerinden çıkartınız 
 
 K3 klemensinin A ve Lx uçları kuru kontak olarak kullanılabilir. 

 
 
Dijital Girişler 
 
 Cihaz üzerinde 5 adet dijital giriş kullanılmıştır. Bunlar Sıvı Seviye, Akış, Harici Alarm ve Sayıcı girişleridir. 
 

No Tanımı Açıklama 

1 Akış Algılayıcı 
Sıvı akış kontrol girişidir. Akış durduğunda alarm durumu oluşur. Eğer parametre ile 
ayarlanmışsa cihaz oluşan alarm durumuna bağlı olarak istenilen çıkış ya da çıkışları 
kapatır. 

2 Tank 1 Seviye Düşük 
Kanal 1 için kimyasal seviye kontrolü. Tankta sıvı bittiğinde alarm durumu oluşur. Eğer 
parametre ile ayarlanmışsa cihaz oluşan alarm durumuna bağlı olarak istenilen çıkış ya 
da çıkışları kapatır. 

3 Tank 2 Seviye Düşük 
Kanal 2 için kimyasal seviye kontrolü. Tankta sıvı bittiğinde alarm durumu oluşur. Eğer 
parametre ile ayarlanmışsa cihaz oluşan alarm durumuna bağlı olarak istenilen çıkış ya 
da çıkışları kapatır. 

4 Harici Alarm 
Genel amaçlı alarm durum kontrolü. Eğer parametre ile ayarlanmışsa cihaz oluşan alarm 
durumuna bağlı olarak istenilen çıkış ya da çıkışları kapatır. 

5 Sayıcı  
Bu giriş sayıcı girişi için ayrılmıştır. Kanala bağlanan sayıcı girişi bir ya da birkaç röleye 
atanarak ayarlanan set değerine göre çıkış verir.  



 
IN1 Akış Algılayıcı Bağlantısı 
 

 Yandaki şekilde Inductive Proximity Switch (PNP 12-24V DC Normally 
Open) bağlantısı gösterilmiştir. 
 
 K8 klemensinde yer alan GND ucundan K9 klemensinde yer alan COM 
ucuna yandaki şekilde gösterildiği gibi jumper atınız. 
  
 Akış algılayıcı besleme uçları K8 klemensinde yer alan + 12V ve GND 
uçlarına, çıkış ucu ise IN1 girişine bağlayınız. 

 
IN2 – IN5 Dijital Girişlerin Bağlantısı 
 

 K8 klemensinde yer alan GND ucundan K9 klemensinde yer alan COM ucuna 
yandaki şekilde gösterildiği gibi jumper atınız. 
 
 Dijital giriş besleme uçları K8 klemensinde yer alan + 12V ucuna, çıkış ucunu 
ise IN1…..IN5 girişine bağlayınız. 
 

 
 
 
SET DEĞERİNİN AYARLANMASI 
 
Set Rly Out/Rl Çıkış Ayar 
 

 

 

 
 Set Rly Out/Rl Çıkış Ayar parametresinde kanallara 
atanmış rölelerin set noktaları ve açık/kapalı kalma zamanları 
düzenlenmektedir. Eğer çıkış (röle çıkış parametre ayarları için 
bkz. Installation/Kurulum → Relay Out/ Röle Çıkış → RL → 
Function/ Fonksiyon ) Periyodik Düşürme,  Periyodik Yükseltme 
ya da Periyodik Kontrol fonksiyonlarından biri olarak kullanılıyor 
ise Açık ve Kapalı kalma süre ayarları görüntülenir. 
  
 Parametrede değişiklik yapmak için User/Kullanıcı 
menüsü içerisindeyken ,  (F2,F3) butonlarını kullanarak Set 
Rly Out/Rl Çıkış Ayar parametresi üzerine gelip  (F4) 
butonuna basarak açılan ekranda ,  (F2,F3) butonları ile 
değişiklik yapmak istediğiniz röle üzerine gelerek  (F4) 
butonuna basınız. Açılan ekranda ,  (F2,F3) butonları ile Set 
Point/ Set Noktası, T on/T Açık* ya da Toff/TKapalı* 
parametrelerinden birini seçerek  (F4) ile değer girişi 
yapacağınız pencereyi açınız. Tuş takımını kullanarak istediğiniz 
değeri giriniz. 
  
 Kaydederek bir önceki ekrana dönmek için  (F4) , 
herhangi bir değişiklik yapmadan parametreden çıkmak için  
(F1)’i kullanınız. 

 
 
CALIBRATION/ KALİBRASYON MENU 
 
Calibration/Kalibrasyon Menü Giriş 
 

 

 Calibration/Kalibrasyon menüsüne giriş yetkilendirilmiş olup 
sadece görevlendirilmiş cihaz kullanıcısın parametrelerde değişiklik 
yapmasına izin verir. Menüye erişim için ana ekranda  (F4) Main 
Menu/Ana Menü’ye giriş yapınız. 
   ,  (F2,F3) butonlarını kullanarak Calibration/Kalibrasyon 
menüsü üzerine gelip  (F4) butonuna basarak  şifre seviyenizi 
seçerek açılan ekranda tuş takımını ile daha önceden kalibrasyondan 
görevli personel için oluşturulmuş olan şifreyi tuşlayıp  (F4) 
butonuna basınız. Eğer girdiğiniz şifre doğru ise Calibration/Kalibrasyon 
menüsüne ait parametreler ekrana gelecektir. 
 



 
 Kalibrasyon menüsünden kanallara ait yeni kalibrasyon girişinin yanı sıra kalibrasyon ayar parametreleri ve geçmiş kalibrasyon bilgilerine 
de erişilebilir. 
 Kanala ait kalibrasyon parametrelerine erişim için Calibration/Kalibrasyon menüsü içerisindeyken  ,  (F2, F3) butonlarını kullanarak 
düzenleme yapmak istediğiniz kanal üzerine gelerek  (F4) butonuna basınız. Açılan ekranda ,  (F2,F3) butonları ile değişiklik yapmak 
istediğiniz parametre üzerine gelerek  (F4) butonuna basınız. Açılan pencerede; 
  

New Cal./Yeni Kalibrasyon, Cal.History/Geçmiş Kalibrasyon ve Parameters/Parametreler’ den birini seçebilirsiniz. 
  
 Cal.History/ Geçmiş Kal. 
 

 Cal.History/ Geçmiş Kalibrasyon parametresinde daha önce 
yapılmış son 3 kalibrasyon bilgileri tutulmaktadır.  
 
 Bu bilgiler veri olarak kullanılabileceği gibi zero ve span 
değerleri bilinen bir elektrotun başka bir OmniCon kontrol cihazında 
kullanılmak istenmesi halinde de tampon sıvılar ile yeni bir kalibrasyon 
yapılmaksızın Data Entry/Data Giriş parametresi ile elektrot 
kullanılmasına olanak sağlar. 

 
  
Kalibrasyon Parametresi Seçimi 
 

 
 Parameters/ Parametreler ‘den kanala ait kalibrasyon modu ve kullanılan kalibrasyon moduna uygun olarak kullanılan 
tampon sıvıların değerlerinin düzenleneceği bir alt menüye erişilir.  
 Kalibrayon modunda ya da kullanılacak tampon sıvı değerlerinde değişiklik yapmak için Parameters/ Parametreler menüsü 
içerisindeyken  ,  (F2, F3) butonlarını kullanarak seçiminiz üzerine gelerek  (F4) butonuna basarak açılan ekranda  ,  
(F2,F3) butonları ile değişiklik yapmak istediğiniz kanal üzerine gelerek  (F4) butonuna basınız. Açılan ekranda ,  (F2, F3) 
ve tuş takımını kullanarak istenilen değerler girilir. Kaydederek bir önceki ekrana dönmek için  (F4) , herhangi bir değişiklik 
yapmadan parametreden çıkmak için  (F1)’i kullanınız. 
 
 Single Point/ Tek Nokta ve Dual Point/ İki Nokta kalibrasyonu kullanım açısından birbiri ile aynı niteliktedir. Ancak biri tek 
nokta kalibrasyonu yeterli görüldüğü durumlarda kullanılır. Kalibrasyon işlemi belirlenmiş bir adet tampon sıvı kullanılarak yapılır. 
Kullanılacak tampon sıvı değeri de yine parametreler menüsünden düzenlenir. Daha yüksek hassasiyet için Dual Point/ iki Nokta 
kalibrasyon tercih edilmelidir. Kalibrasyon işlemi belirlenmiş iki adet tampon sıvı kullanılarak yapılır. Kullanılacak tampon sıvı değeri 
de yine parametreler menüsünden düzenlenir. 
 
 Automatic/Otomatik Kalibrasyon modunda ise cihaz kalibrasyon esnasında elektrotun daldırıldığı tampon sıvı değerini 
otomatik olarak algılar ve kalibrasyon işlemini bu değerler üzerinden gerçekleştirir. Nitelik olarak tek nokta ve iki nokta 
kalibrasyondan herhangi bir farkı bulunmaz ancak kullanılacak tampon sıvıların sıralamasında esneklik sağlar. Üç adet tampon sıvı 
değeri tanımlanabilir. 
 
 Data Entry/Data Giriş modunda ise zero ve span değerleri bilinen elektrot tampon sıvı kullanılmaksızın kalibre edilmiş 
olur. Bu mod sayesinde elektrotun başka bir OmniCon cihazına transfer edilmesi işlemi basitleştirilmiş ve zamandan tasarruf 
sağlanmış olur. 
 
 Sample/Örnek modunda standart tampon sıvı yerine değeri bilinen bir örnek sıvı ile kalibrasyon işlemi gerçekleştirilebilir. 
Bu mod özellikle sahada kalibrasyon işlemi için gerekli teçhizatın olmaması sebebiyle gerçekleştirilemeyen kalibrasyon işlemleri 
düşünülerek hazırlanmıştır.  

 

 
Yeni Kalibrasyon 
 
 Yeni kalibrasyon işlemi için Calibration/Kalibrasyon menüsü içerisindeyken  ,  (F2, F3) butonlarını kullanarak kalibrasyon yapmak 
istediğiniz kanal üzerine gelerek  (F4) butonuna basınız. Ekrana daha önce seçilmiş olan kalibrasyon moduna uygun kalibrasyon işlem menüsü 
gelecektir. 
 
Single Point/Tek Nokta Kalibrasyon 

 

NOT! 
 Sample/ Örnek modu seçili iken kalibrasyon işleminde kullanılacak örnek sıvının değerinden emin olunuz. Aksi 
takdirde cihazınız ölçümlerde hatalı sonuçlar verebilir. 



 
 

1. Adım 

 

 Elektrot ekranda Bf2 de belirtilen tampon çözeltiye daldırılır. Yandaki şekilde daire içine 
alınan alan elektrotun tampon çözelti içerisindeki değerini gösterir. Değer sabitlendikten sonra  
(F4) butonuna basınız.  

2. Adım 

 

 Yandaki şekilde gösterildiği gibi elektrotun okuduğu değer V2 alanının karşılığına atanmış ve 
okunan değere göre zero ve span değerleri hesaplanmıştır.  

3. Adım 

 

 (F3) butonuna basarak ve Save alanı aktif hale getiriniz. Kalibrasyon işlemini kaydederek bir 
önceki ekrana dönmek için  (F4) , herhangi bir değişiklik yapmadan kalibrasyondan çıkmak için  
(F1)’i kullanınız. 

 

 
Dual Point/İki Nokta Kalibrasyon 

 
 

1. Adım 

 

 Elektrot ekranda Bf1 de belirtilen tampon çözeltiye daldırılır. Yandaki şekilde daire içine 
alınan alan elektrotun tampon çözelti içerisindeki değerini gösterir. Değer sabitlendikten sonra  
(F4) butonuna basınız.  

2. Adım 

 

 Yandaki şekilde gösterildiği gibi elektrotun okuduğu değer V1 alanının karşılığına atanmış ve 
okunan değere göre zero ve span değerleri hesaplanmıştır.  

3. Adım 

 

 (F3) butonuna basarak ve V2 alanı aktif hale getiriniz. Elektrotunuzu Bf1 tampon çözeltisinden 
çıkartarak temiz su ile temizleyerek kurulayınız. Daha önceden hazırladığınız Bf2 tampon çözeltisinde 
daldırınız. Elektrot değeri sabitlendikten sonra  (F4) butonuna basınız. 
 

4. Adım 

 

Yandaki şekilde gösterildiği gibi elektrotun okuduğu değer V2 alanının karşılığına atanmış ve okunan 
değere göre yeni zero ve span değerleri hesaplanmıştır. 

5. Adım 

 

 (F3) butonuna basarak ve Save alanı aktif hale getiriniz. Kalibrasyon işlemini kaydederek bir 
önceki ekrana dönmek için  (F4) , herhangi bir değişiklik yapmadan kalibrasyondan çıkmak için  
(F1)’i kullanınız. 

 

NOT! 
 Yukarıda anlatılmış olan Single Point/Tek Nokta kalibrasyon örneği için kanal pH ve Bf2 7.00pH olarak 
seçilmiştir.(Kalibrasyon modu ve tampon sıvıları düzenlemek için bkz. Main Menu/Ana Menu → 
Calibration/Kalibrasyon → Chx → Parameters/Parametreler → ) 



 

 
 
Automatic/ Otomatik Kalibrasyon 

 
 
 Automatic/Otomatik kalibrasyonda ise cihaz kalibrasyon esnasında elektrotun daldırıldığı tampon sıvı değerini önceden tanımlanmış 
olan tampon sıvı değerleri ile karşılaştırarak hangi işlemde hangi sıvının kullanıldığını otomatik olarak algılar ve kalibrasyon işlemini bu değerler 
üzerinden gerçekleştirir.  
  
 Automatic/Otomatik kalibrasyon için seçilmiş olan tampon sıvılar ile 1’den 5’e kadar adımları takip ederek işlemi tamamlayınız. Elektrotun 
daldırıldığı tampon sıvı değeri ile Bf 1 ve Bf 2 tampon sıvı değerleri eşleşmiyor ise; kullanılan tampon sıvı değerinin tanımlanmış olup olmadığını 
kontrol ediniz. 
  
 Yukarıdaki örnekte kanal olarak pH tampon sıvılar için 4.00pH, 7.00pH ve 10.00pH değerleri tanımlanmıştır. İşlemde Bf1 için 4.00 pH ve 
Bf 2 için 10.00 pH tampon sıvıları kullanılmıştır. 7.00pH kalibrasyon işleminde kullanılmadığı için Bf 2 değeri otomatik olarak 10.00pH olarak 
değişmiş ve işlem bu değere uygun olarak tamamlanmıştır. 
 
 (Kalibrasyon modu ve tampon sıvıları düzenlemek için bkz. Main Menu/Ana Menu → Calibration/Kalibrasyon → Chx → 
Parameters/Parametreler → ) 
 
Data Entry/ Data Giriş Kalibrasyon 
 

 

 
 Data Entry/Data Giriş kalibrasyonunda ise zero ve span 
değerleri bilinen elektrot herhangi bir tampon sıvı kullanılmaksızın 
kalibre edilir. Kalibrasyon işlemi esnasında elektrottan gelen bilgi 
önemsenmez. Kalibrasyon işlemi için yukarıdaki adımları takip ediniz. 
 

1. Adım: Zero değeri girişi yapmak için  (F4) butonuna 
basınız. 

2. Adım: Açılan ekran Zero değeri giriş ekranıdır. Elektrotunuza 
ait tespit edilmiş Zero değerini tuş takımını ve  (F2) 
butonunu kullanarak giriniz.  (F4) butonuna basınız. 

3. Adım: Span değeri girişi yapmak için  (F4) butonuna 
basınız. 

4. Adım: Açılan ekran Span değeri giriş ekranıdır. Elektrotunuza 
ait tespit edilmiş Span değerini tuş takımını kullanarak giriniz. 

 (F4) butonuna basınız. 
5. Adım: Girilen Zero ve span değerleri onaylayarak 

kalibrasyonu tamamlamak için  (F3) butonuna basarak 
aktif işlem ekranını Save üzerine getirerek  (F4) butonuna 
basınız. Herhangi bir değişiklik yapmadan kalibrasyondan 
çıkmak için  (F1)’i kullanınız. 

 
 
Sample/ Örnek Kalibrasyon 

 
 
 Sample/Örnek kalibrasyonuda standart tampon sıvı yerine değeri bilinen bir örnek sıvı ile kalibrasyon işlemi yapılır. Elektrotunuzu değeri 
belirlenmiş örnek sıvıya daldırınız. Kalibrasyon işlemi için yukarıdaki resimde verilen adımları takip ediniz. 
 

1. Adım: Örnek sıvı değeri girişi yapmak için  (F4) butonuna basınız. 
2. Adım: Açılan ekran örnek sıvı değeri giriş ekranıdır. Tuş takımını kullanarak örnek sıvı değerini giriniz.  (F4) butonuna basınız. 
3. Adım: Girdiğiniz örnek sıvı değeri Bf 2 olarak atanır ve V2 değeri de elektrotun okuduğu değer hanesi ile eşleşir. Cihaz girilen örnek sıvı 

değerine bağlı olarak zero ve span değerlerini de hesaplar. Yapılan işlemleri onaylayarak kalibrasyonu tamamlamak için  (F3) 
butonuna basarak aktif işlem ekranını Save üzerine getirerek  (F4) butonuna basınız. Herhangi bir değişiklik yapmadan 
kalibrasyondan çıkmak için  (F1)’i kullanınız. 

 
 

 

NOT! 
 Dual Point/İki Nokta kalibrasyon örneği için kanal pH, Bf1 4.00pH ve Bf2 7.00pH olarak 
seçilmiştir.(Kalibrasyon modu ve tampon sıvıları düzenlemek için bkz. Main Menu/Ana Menu → 
Calibration/Kalibrasyon → Chx → Parameters/Parametreler → ) 


