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1 СЪСТAВНИ ЧАСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО 

НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

1.1 КАЧЕСТВО НА ВОДАТА 

За да бъде постигнат едновременен мониторинг на всички заложени в проекта параметри 

за качество на питейната вода бяха подбрани сензори и прилежащите към тях контролери 

и съставни части, които по практичен и ефективен начин да пробовземат, анализират и 

дренират необходимия обем вода, давайки информация за pH, ORP, температура и 

свободен(остатъчен) хлор. Mониторингът на избраните показатели и качествено 

управление на риска от замърсяване на питейната вода е направен посредством монтаж 

на сензори и контролери, както следва: 

• За измерването на pH, окислително-редукционен потенциал  и температура се 

изполва специализиран контролер с отделно захранване SC1000  

• За измерването на остатъчен хлор във водата се разчита на отделна система с 

директна комуникация състояща  се от сензор и контролер модел CL17  

Производител на всички съставни, част от системата за измерване на качеството на 

водата – pH, ORP, температура и остатъчен хлор, е фирма Hach, Германия. За да бъде 

напълно завършена и добре функционираща цялата система, по пътя на водата от 

водовземането до дренажа окомплектовката включва(елементите са изобразени на двете 

графики по-долу): 

1) Щуцер със сферичен кран за водовземане директно от водопроводната мрежа на 

питейна вода за анализ; 

2) Шлаух за довеждане на водата от точката на водовземане до таблото с 

оборудването за анализ на качеството; 
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3) Филтър за твърди частици с вторичен сферичен кран; 

4) Комбинация от регулатор за дебит и регулатор за налягане; 

5) Проточна клетка със сензори за анализ, част от контролер SC1000; 

6) Контролер SC1000 за анализ на pH, ORP и температура; 

7) Контролер CL17 за анализ на свободен(остатъчен хлор); 

8) Дренажен шлаух към дренажна шахта. 
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1.2 ВОДНО КОЛИЧЕСТВО И НАЛЯГАНЕ 

За измерване на водните количества в точките на мониторинг бяха инсталирани 

ултразвукови разходомери с датчици за външен монтаж по технологията “clamp on” за 

напорни тръбопроводи. Уредите Nivuflow 600 са сертифицирани средства за измерване от 

одобрен тип от Българскя институт по метрология и са производство на немската 

компания NIVUS GmbH, лидер в областта на измерванията в напорни и безнапорни 

течения.  

Базирани на принципа на времето за изпращане и приемане на ултразвуковия сигнал от 

единия до другия сензор, “transit time” технологията за измерване в запълнени 

тръбопроводи зависи до голяма степен от следните фактори, които благоприятстват 

доброто и надеждно измерване на преминаващото водно количество: 

• прецизно измерване на външния диаметър и дебелината на стената на 

тръбопровода; 

• зачистване на участъците от тръбопровода на местата където ще бъдат монтирани 

сензорите – премахване на изолация на тръбата, ръжда, неравности и натрупана 

мръсотия; 

• подсигуряване на изолационна смазка за подобряване на контакта между 

сензорите и тръбата; 

• пристягане на сензорите към тръбата със стоманени ленти. 



 

Разработка № 6:  

„Протокол за идеалното използване на телеметричната система за 

проверка на качеството на водата” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 8 

 

 

1) Сензори тип “clamp on” – изпращащ и приемащ; 

2) Стоманени ленти; 

3) Изолационна смазка. 

Индикаторът за добро измерване, който задължително се следи при монтажа и 

настройката на сензорите, се проверява от менюто Diagnostics -> v-Paths -> Alignment на 

уреда NivuFlow 600. Индикаторът не трябва да бъде със стойност по-ниска от 50%.  

За измерване на налягане  бяха инсталирани сензори с максимален обхват на 

измерването 16 бара. За целта бяха подсигурени щуцери или водовземни скоби директно 

на водопровода, завършващи със сферични кранове с размер ½“. Изходният токов сигнал 

4-20 mA се изпраща директно към контролера обединяващ данните от всички устройства.  

1.3 КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ 

За обединяване на всички следени параметри на всяка една от телеметричните станции 

по всяка контролна точка, бяха инсталирани логически контролери, надградени с модеми 

със SIM карти за предаване на данните в реално време. Обединяването и дистанционното 
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изпращане на данните позволява отдалеченото им наблюдаване и реагиране в случай на 

нужда.  

1.4 СОФТУЕР ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Обезпечаването с постоянно електрическо захранване на всяка една от телеметричните 

станции, позволява на ВиК Оператора да следи в реално време данните от измерванията 

в специално пригодения за целта софтуер за визуализация. Заложените в тръжната 

процедура компютърни системи са с инсталирани специално за целта софтуери за 

визуализация на данните както в табличен, така и в графичен формат, с функция за 

исторически преглед за избран период от време. Също така компютрите са с подсигурен 

отдалечен достъп. 
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2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО 

След въвеждането в експлоатация и гарантирането на първоначален период от време, в 

който телеметричните станции работят без нужда от намеса на обслужващия персонал, е 

необходима регулярна поддръжка на оборудването. Това ще гарантира нормалната 

експлоатацията на всички сензори и контролери и ще ги поддържа в изправно състояние, 

което от своя страна ще подсигурява адекватни и максимално точни измервания на 

всички величини. 

2.1 УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОСТАТЪЧЕН ХЛОР CL17 

Уредът за анализ на остатъчен хлор изисква два реактива, буферен разтвор и индикатор. 

Предоставено е място в корпуса на инструмента за бутилка от 500 mL за всеки от 

реактивите. Двата реактива, използвани при анализа за хлор, се поставят в хидравличния 

раздел на уреда за анализ и се пълнят отново ежемесечно. При всяко следващо 

обслужване изхвърлете старите съдове с неизползвано съдържание и поставете новите 

бутилки. 

Единият реактив е буферният разтвор, буфер за свободен хлор, кат. № 2314100, използван 

за определяне на наличния свободен хлор, или буфер за общ хлор, кат. № 2263500, 

използван за анализ за общ хлор. Буферните разтвори са напълно формулирани 

фабрично и са готови за поставяне. Отстранете тапата и уплътнението от бутилката с 

буферния разтвор и поставете тапата и тръбопровода с етикет BUFFER (Буфер) на 

бутилката с буферен разтвор. 

Забележка: Нормално е след известно време тръбопроводът на реактива да се 

обезцвети. 
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Вторият реактив, индикаторният разтвор, трябва да се подготви. Индикаторният разтвор и 

индикаторният прах трябва да се смесят точно преди употреба, за да се гарантира най-

добрата работа на инструмента. С помощта на предоставената фуния за прах в комплекта 

за поддръжка добавете съдържанието на една бутилка DPD прах с висок обхват, кат. № 

2297255, към бутилка с индикаторен разтвор за общ хлор, кат. № 2263400, или бутилка с 

индикаторен разтвор за свободен хлор, кат. № 2314000. Разбъркайте или разклатете, 

докато прахът се разтвори напълно. Отстранете тапата от бутилката с реактива и я 

поставете заедно с тръбопровода с етикет INDICATOR (Индикатор) на бутилката с 

реактива. Тръбопроводът трябва да се вкара в долната част на бутилките, за да се 

предотврати влизането на въздух, когато нивото в бутилките спадне. 
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2.2 УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА pH, ORP И ТЕМПЕРАТУРА 

 

1) Капак на сондовия модул; 

2) Модул за показване; 

3) Съединител, модул за показване; 

4) Винт (4х). 

• Проверявайте редовно сондовия модул и модула на дисплея за механични 

повреди; 

• Проверявайте редовно всички връзки за утечки и корозия; 

• Проверявайте редовно всички кабели за механични повреди; 

• Почиствайте сондовия модул и модула на дисплея с мека влажна кърпа. 

Използвайте мек детергент, ако е необходимо. 
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2.3 ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОТОЧНАТА КЛЕТКА 

Нормалното функциониране на проточната клетка се основава на това тя да бъде чиста, 

без натрупвания по стените ѝ и по сондовия модул за измерване на параметрите pH, ORP 

и температура. Натрупванията с времето е възможно да доведат до промяна в резултатите 

от измерванията на съответните величини. 

Профилактиката се състои в спиране на водоподаването към проточната клетка, 

отделянето ѝ от главното табло, след което чрез използване на мека кърпа или гъба се 

изплакват с вода всички елементи от вътрешността. Ако се налага, при наличие на 

натрупвания неразтворими във вода може да бъде използван и препарат за миене на 

съдове или такъв на базата на спиртен разтвор. При по-сериозни натрупвания в краен 

случай може да бъде направено почистване с 5-процентен разтвор на солна киселина 

при спазване на необходимите условия за работа с него. 

2.4 ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНОТО КОЛИЧЕСТВО 

Планираната поддръжка на сензорите на ултразвуковия разходомер се състои основно в 

проверката на споменатия в т. 1.2 индикатор за добро измерване Alignment. При условия, 

в които процентната стойност на качеството на измерване не се е отклонила от 

препоръчителната не се налага допълнителна намеса на обслужващия персонал. 
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3 ИНСТРУКЦИИ ЗА НЕПЛАНИРАНА/АВАРИЙНА/ ПОДДРЪЖКА НА 

ОБОРУДВАНЕТО 

3.1 УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОСТАТЪЧЕН ХЛОР CL17 

3.1.1 Замяна на предпазители 

Предпазителят T, 2,5 A, 250 V, използван в този инструмент, се използва за работа на 115 

V и на 230 V. 

Процерура за замяна на предпазители: 

• Уверете се, че към инструмента не се подава захранване. Превключвателят за 

захранване на инструмента не прекъсва захранването от предпазителите. То трябва да се 

прекъсне дистанционно, за да се прекъсне захранването към предпазителите; 

• Свалете капака за достъп на потребителя; 

• Намерете държачите на предпазителите (близо до клемореда в отделението с 

кабелите за потребителя); 

• Извадете двата предпазителя (F1 и F2) и ги сменете с нови предпазители със същите 

спецификации (T, 2,5 A, 250 V); 

• Поставете обратно капака за достъп на потребителя и възстановете подаването 

на захранване. 

3.1.2 Почистване на колориметъра 

В колориметричната измервателна камера може да се натрупа утайка или да се образува 

покритие по вътрешните стени. Препоръчва се почистване с киселинен разтвор и 
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памучен тампон ежемесечно. В зависимост от условията на пробата може да се налага по-

често почистване на камерата. 

Процедура за почистване на колориметричната камера: 

• Натиснете бутона MENU (Меню), след което натиснете стрелката за НАДОЛУ, 

докато се покаже менюто MAINT (Поддръжка). Натиснете ENTER (Въвеждане); 

• Натиснете стрелката за НАДОЛУ, за да превъртите до опцията CLEAN (Почистване). 

Натиснете ENTER (Въвеждане). 

• Виж фигурата под текущото описание и намерете колориметъра; 

• Отстранете гумената тапа в горната част на колориметъра; 

• Отстранете магнитната бъркалка с помощта на извит метален кламер. Виж фигурата 

под текущото описание; 

• Изчакайте, докато в реда за състоянието на дисплея започне да мига CLEAN 

(Почистване), след което напълнете колориметъра със стандартен разтвор на 19,2 N сярна 

киселина (203832); 

Забележка: Сярна киселина с по-ниска нормалност НЯМА да бъде достатъчна за 

почистването на колориметъра. 

• Оставете сярната киселина в колориметъра в продължение на 15 минути; 

• Вкарайте дървен или хартиен тампон с памучен връх* в отвора и го движете нагоре 

и надолу , като търкате внимателно и така почиствате вътрешните повърхности на 

колориметричната камера. Почистете бъркалката с памучния тампон (фигурата под 

текущото описание); 

• Поставете бъркалката; 

• Сменете гумената тапа в горната част на колориметъра и се уверете, че капакът 
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е върху визьора на колориметъра; 

• Натиснете бутона EXIT (Изход), да се върнете незабавно към нормална работа. 

Инструментът ще се върне към нормална работа автоматично след 60 минути. 

 

1) Извадете тапата от горния отвор на колориметъра; 

2) Внимателно вкарайте изправен кламер в отвора в горната част на колориметъра и 

бавно издърпайте навън бъркалката; 

3) Колориметър. 
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1) Извадете тапата от горния отвор на колориметъра; 

2) Изтъркайте внимателно вътрешността на колориметъра с тампон с памучен връх; 

3) Колориметър. 

3.1.3 Смяна на филтъра за кондициониране на пробата 

За да поставите филтъра в корпуса: 

1) Изолирайте филтъра, като вентилите от всяка страна; 

2) Отвийте горната част на корпуса на филтъра; 
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3) Вкарайте филтърния елемент и натиснете, докато застане на място; 

4) Сменете върха на корпуса на филтъра; 

3.1.4 Почистване на разливане на реактив 

Избършете разливанията с чиста кърпа за еднократна употреба и я изхвърлете съобразно 

приложимите федерални, държавни и местни разпоредби. 

3.2 УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА pH, ORP И ТЕМПЕРАТУРА 

Информация за вътрешните предпазители можете да намерите от вътрешната страна на 

корпуса. Направете справка в характеристиките на предпазителите върху етикетите и в 

следващите инструкции за правилна смяна на предпазителите. 

• Изключете цялото захранване на оборудването преди да свалите капаците и да се 

опитате да проверите предпазителите; 

• Извадете модула за показване от сондовия модул; 

• Свалете четирите винта, които придържат предния капак на сондовия модул. 

Отворете сондовия модул и откачете заземяването на корпуса от заземителния щифт на 

капака; 

• Развийте шестте винта на високоволтовата бариера и я свалете; 

• Натиснете слота с отвертка; 

• Завъртете отвертката под 45° наляво; 

• Горната част е с пружина и сега ще се отвори; 

• Свалете горната част с предпазителя и го сменете; 

• Поставете новия предпазител, като горната му част трябва да е в държателя; 



 

Разработка № 6:  

„Протокол за идеалното използване на телеметричната система за 

проверка на качеството на водата” 

 

 

 

Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на 

питейната вода в градските области  AQUA-LITY Стр. 20 

 

• Натиснете горната част на слота с отвертка и внимателно натиснете горната част 

надолу; 

• Завъртете с отвертката горната част надясно, докато капакът се закрепи здраво. 

 

1) Предпазители (2), F1 и F2: M 3,5 A средно бавно изгарящи; 

2) Предпазители (2), F3 и F4: T 8 A H; 250 V; 

3) Свалете предпазителя от държателя, както е показано; 

4) Държател на предпазителя. 

3.3 ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНОТО КОЛИЧЕСТВО 

Ако бъде констатирано отклонение в индикатора за добро измерване Alignment в посока 

влошаване на качеството на ултразвуковия сигнал между сензорите, е препоръчително да 

бъдат взети следните мерки: 
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• Отбележете добре текущите места, на които са поставени сензорите; 

• Отвийте болтовете на лентите за пристягане на сензорите към тръбата, така че 

последните да се освободят; 

• Отлепете сензорите от тръбата и ги почистете добре с хартия/парцал; 

• Нанесете достатъчно изолационна смазка върху контактуващата с тръбата страна 

на сензорите; 

• Зачистете тръбопровода на местата където сензорите контактуват с тръбата. Ако е 

необходимо използвайте телена четка за по-грубо почистване на натрупана ръжда и 

насложения, след което изчистете финално с хартия/парцал; 

• Върнете обратно сензорите на отбелязаните по-рано места; 

• Наместете и притегнете здраво лентите за пристягане на сензорите към тръбата. 
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4 ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪРА И СОФТУЕРА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА 

ДАННИТЕ 

При нормална употреба на компютърните системи за достъп и визуализация до данните е 

планирано да бъде осъществявано периодично съхранение на данните, т.нар. back up. 

Дейността е необходима, за да бъде подсигурен общ архив от данни за целия период на 

експлоатация на телеметричните станции, както и използването им за различни видове 

справки и сравнения на следените параметри. Препоръчва се back up-а на данни да се 

извършва един път на 6 месеца. 
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