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ക്ലോറിൻ ക് ോക്േജ് അലർട്്ട േിസ്റ്റം (CDAS) 

കൈപുസ്തൈം 
 

1.  എന്തോണ് ക്ലോറിൻ ക് ോക്േജ് അലർട്ട് േിസ്റ്റം അഥവോ  CDAS? 

 

ജല ശുദ്ധീൈരണ ശോലൈളിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു ശുദ്ധമോക്കിയ  

ജലത്തിന്ചറ  അണുനശീൈരണത്തിനു ക്വണ്ടി ക്ലോറിൻ 

വോതൈമുപക്യോഗിക്കുന്നു. ജല ശുദ്ധീൈരണശോലയിൽനിന്നും വിതരണ 

കപപ്പിക്ലക്ക് എത്തുന്ന ജലത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമോനം അവിഭക്ത 

ക്ലോറിൻ നിശ്ശ്െയിക്കോറുണ്ട് . ടി ക്ലോറിന്ചറ അളവ് ക്നരചത്ത 

നിർദേശിച്ച അളവിൽനിന്നും ൈുറക്വോ ൈൂടുതക്ലോ അൈോൻ പോടിലല . 

അതിന് ക്ലോറിൻ വോതൈ ടോങ്കിൽ നിന്നും ക്ലോറിക്നറ്റർ വഴി 
പുറക്ത്തക്കു എത്തുന്ന ക്ലോറിന്ചറ അളവ് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്പൈോരം 
തചന്ന ആൈണം. ടി  നിശ്ചയിച്ച അളവിൽ തചന്ന ക്ലോറിൻ വോതൈം 
ക്ലോറിക്നറ്ററിലൂചട ൈടന്നുക്പോൈുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തോൻ 

േഹോയിക്കുന്ന ഉപൈരണമോണ് ക്ലോറിൻ ക് ോക്േജ് അലർട്ട് േിസ്റ്റം  

അഥവോ CDAS. 

2. CDAS എവിചടയോണ് ആവശയം വരുന്നത്. ? 

 

അണുനശീൈരണത്തിനു ക്വണ്ടി ക്ലോറിൻ വോതൈ മുപക്യോഗിക്കുന്ന  ജല 

ശുെീൈരണ ശോലൈളിലും, പമ്പ്  ഹൗേുൈളിലും ആണ് CDAS 

ആവശയമോയി വരുന്നത്. 

 

3.  CDAS  ന്ചറ ഘടന എന്തോണ് ? 

ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ചേൻസർ, ചേൻസർ  ഉെിതമോയ സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റോന്റും, ക്മോണിറ്ററിങ്ങ് 
ക്ബോകേും, പവർ േചെ യൂണിറ്ററം , അലോറവും , അടങ്ങുന്നതോണ് CDAS . 
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4.  CDAS എങ്ങിചനയോണ് പ്പവർത്തിക്കനന്ത് ? 

 

 ക്ലോറിക്നറ്ററിലൂചട ൈടന്നുക്പോൈുന്ന ക്ലോറിന്ചറ അളവ് നമ്മൾ 

മനസ്സിലോക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ൈടന്നുക്പോൈുന്ന ഗ്ലോസ് ടൂബിചല ക്ലോട്ടിന്ചറ 

സ്ഥോനം ക്നോക്കിയോണക്ലലോ. ക്ലോട്ടിന്ചറസ്ഥോനം ഇൻഫ്രാറെഡ് 

ചേൻസെിന്റെ േഹോയക്ത്തോടു ൈൂടി നിരീക്ഷിച്ചോണ് CDAS 

പ്പവർത്തിക്കനന്ത്. യഥോർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലോസ് ടൂബിൽ 

ക്രഖചപ്പടുത്തിയ ഏത് അളവിന്ചറ ക്നചരയോക്ണോ ഫക്ളോട്ട്   
നിൽദക്കണ്ടത് അവിചട നമ്മൾ ചേൻസർ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ 

സ്റ്റോന്റിന്ചറ േഹോയക്ത്തോടു ൈൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഫക്ളോട്ട് ക്ലോറിൻ 

വോതൈത്തിന്ചറ പ്പവോഹ തീപ്വതക്കനുേരിച്ച് ഉയരുൈക്യോ, തോഴുൈക്യോ 

ചെയ്യറക്മ്പോൾ  ചേൻസർ പ്പവർത്തിക്കനകയനും ക്മോണിറ്ററിങ്ങ് 
യൂണിറ്റിന്ചറ േഹോയക്ത്തോടു ൈൂടി അലോറം മുഴക്കി ഓപ്പക്ററ്റചറ 

ജോപ്ഗതചപ്പടുത്തുൈയും ചെയ്യറന്നു. ഇതോണ് CDAS ന്ചറ പ്പവർത്തന രീതി 

 

 

5, CDAS ന്ചറ പ്പവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടോൈോൻ േോധ്യതയുള്ള 

തൈരോറുൈൾ എചന്തോചക്കയോണ് , അവ എങ്ങചന പരിഹരിക്കോം ? 

CDAS   ന്ചറ ചേൻസർ ഒരു സ്റ്റോന്റിന്ചറ േഹോയക്ത്തോടു ൈൂടിയോണക്ലലോ 

ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റോന്റിൽ വരുന്ന തട്ടലും മുട്ടലും  ചേൻസെിന്റെ 

സ്ഥോനമോറ്റത്തിന് ഇടനല്ൈിക്യക്കോം. സ്റ്റോന്് നലല രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ച്  
ഇതിന് പരിഹോരം ൈോണോം. േിസ്റ്റം അലോറം മുഴക്കുക്മ്പോൾ അതിന്ചറ 

ൈോരണം ൈചണ്ടത്തി നിശ്ചിത േമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ഓഫോക്കോൻ 

നമുക്ക് ൈഴിയണം. അതോയത് നമ്മൾ ചേറ്ററ ചെയ്തു വച്ച 

ചേൻസെിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഫക്ളോട്ട് മോറുക്മ്പോഴോണക്ലലോ അലോറം 

അടിക്കുന്നത്. ക്ലോറിൻ പ്പവോഹത്തിന്ചറ ക്തോത് ൈുറഞ്ഞ് ഫക്ളോട്ട് 
തോഴ്ന്ന്നതോവോം ഇതിനു ൈോരണം. (അചലലങ്കിൽ പ്പവോഹത്തിന്ചറ ക്തോത് 

ൈൂടി ഫക്ളോട്ട് ഉയർന്താവാും ) അക്പ്പോൾ നമ്മൾ  േിസ്റ്റം ഓഫോക്കി 
ക്ലോറിൻ ഫക്ളോ ശരിയോക്കിയതിനു ക്ശഷം േിസ്റ്റം വീണ്ടും ഓണോക്കുൈ 

എന്ന രീതിയോണ്  പിന്തുടക്രണ്ടത്.  ശക്തമോയ ഇടിമിന്നക്ലോ ,  

ക്വോൾദട്ടജിൽ അടിക്കടി വയതിയോനക്മോ വരുന്നുചണ്ടങ്കിൽ േിസ്റ്റം ഓഫ 

ചെയ്തിടുന്നത്  ഉെിതമോയിരിക്കും. 
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ൈൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക ് ബന്ധചപ്പടുൈ പ്ശീ  അജിത് ൈുമോർ.ടി .ചൈ    

ചഹഡ് ഓപ്പക്ററ്റർ (േൂപ്പർവവസെി ) W S P ചേക്ഷൻ 1 , െോലക്കുടി. 
Mob. 9447581890. 

CDAS ന്ചറ വിവിധ് ഭോഗങ്ങൾ 

 

1. ഇൻഫ്രാറെഡ് ചേൻസർ 

 

2. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റോന്റും 

 

3. ക്മോണിറ്ററിങ്ങ് ക്ബോകേും 

 

4. പവർ േചെ യൂണിറ്ററം  

 

5. അലോറവും 

 



 

CDAS HAND BOOK 

    

 

 

 


