SoliSense®  monitorovanie zákalu a nerozpustených látok
S radom analyzátorov nerozpustených látok/zákalu SoliSense®, dostanete prvý svetový senzor. Prvý senzor, ktorý úspešne
včleňuje 4 meracie technológie. Vďaka viacnásobným meracím rozsahom môže jeden senzor monitorovať zákal a
nerozpustné látky od 0,02 NTU na 8% pevných látok v jednom senzore. Lacnejší SoliSense® je k dispozícii pre 010 NTU.

● Samočistiaci optický senzor
● Stabilný a spoľahlivý  vynikajúce riadenie procesov
● Vhodný pre všetky pitné, odpadové a úžitkové vody
● Až 6 mesiacov medzi jednotlivými údržbami
● Až 3 mesiace medzi kalibráciami
● od 0,02 NTU až 8% pevných látok
SoliSense® senzory sú dostupné s rôznymi regulátormi,a tým Vám dávajú rovnako skvelý výkon s rozličnými možnosťami
komunikácie, zobrazenia a ovládania. So SoliSense radom meračov nerozpustených látok dostanete všetko, čo potrebujete,
bez straty na kvalite merania.

CRONOS SoliSense®

• Najvyššia
podpora

kvalita

a

viacjazyčná

• Najnižšia obstarávacia cena
• Možnosť pripojenia až 3 senzorov
• Voliteľné vybavenie zahŕňa:
– až 3 420mA výstupy
– až 4 relé (solid state alebo
mechanické)
– modbus TCP
– modbus ASCII/RTU
– profibus
– HART
– vstupný prepínač toku
– controllo PID

CRIUS® HaloSense
CRIUS® SoliSense®

• Najvyššia kvalita a viacjazyčná
podpora
• High Quality and Multilingual
• Nízka obstarávacia cena
• Low Cost
• Farebný displej a klávesnica
• Colour Display and Keypad
• Sofistikované komunikačné a
• Sophisticated Comms and Control
riadiace možnosti
• All CRONOS options plus:
Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:
– texting alarms
– textové alarmy
– remote internet access
– vzdialený internetový prístup
– datalogging
– záznam dát
– PID control
– automatické čistenie
– automatic cleaning
– automatická kalibrácia
– automatic calibration
– Až 6 senzorov a výstupov
– up to 6 sensors and outputs
– integrované riadenie

CRATOS SoliSense®

• Najvyššia kvalita a viacjazyčnosť
• Stredná obstarávacia cena
• Farebný dotykový displej

•

Všetky CRONOS
vlastnosti a navyše:

a

CRIUS®

– až 12 senzorov
– najnižšia cena na bod
merania

Princíp činnosti

až po percentuálny podiel pevných látok, potom CRIUS®
SoliSense® je určite kontrolný prístroj pre Vás! Iba s 3 alebo
Multilúčová technológia
4 bodmi kalibrácie môžete presne sledovať Váš proces od
Každá sonda je vybavená 2 svetelnými zdrojmi a 4 nízkych NTU hodnôt až po 8% pevných látok.
detektormi. Každý zdroj svetla používa dlhodobé žiariče Sondy sú z nerezovej ocele a sú stavané na prácu v
(minimálne 20 000 prevádzkových hodín), a tie sú vypnuté náročnom prostredí ÚČOV. Ak chcete sledovať pevné látky
kým nie sú potrebné, pre úsporu energie a predĺženie na akomkoľvek mieste Vašej čistiarne odpadových vôd,
životnosti.
tento nástroj má samočistiaci senzor a príslušenstvo, ako to
Pomocou viacerých svetelných žiaričov a detektorov v urobiť, aj keď ostatné nástroje zlyhali.
jedinej sondy je možné:
• Meranie látok od 0,02 NTU až 8% pevných látok
• Monitorovanie a kompenzácia za znečistenie
optiky
• Monitorovanie a kompenzácia za starnutie optiky
• Meranie svetla šíreného rozptylom vpred (nízke
NTU hodnoty)
• Meranie svetla bočne šíreného rozptylom
(ISO7027 vyžaduje 90° bočný rozptyl merania).
(NTU)
• Meranie prenášaného svetla (nízke % pevných
látok)
• Meranie spätného rozptylu svetla (vyššie %
pevných látok)
Elektronika poskytuje plne škálovateľný výkon, ktorý
umožňuje CRIUS® SoliSense ® merať akúkoľvek časť alebo
celý rozsah od 0,02 NTU až 8% pevných látok. Senzor
sondy je vybavený schopnosťou, ktorá prúdu vody umožňuje
pravidelne sa valiť cez optické šošovky a tým ich udržiavať v
čistote.
Ak máte aplikáciu, ktorá má rozsah od nízkych NTU hodnôt

Dip

By Pass

Špecifikácia
Signál:
Rozsah:
Presnosť:
Reprodukovateľnosť:
Hmotnosť:
Komunikácie:
Napájanie:
Teplota okolia:
Prevádzková teplota:
Zdroj lampy:
Materiál obalu:
Čistiace cykly:
Čistenie:
Spoľahlivosť:
Trvanlivosť:
Možnosti potrubia:
Krytie:
Zobrazenie:

SoliSense® senzor ponúka až 4 užívateľsky voliteľné výstupy, ktoré sú priamo úmerné meranej
koncentrácii vybranej oblasti
Voliteľný
<1% z rozsahu merania koncovej hodnoty
0.5 %
Inštalačný typ približne 1,5 kg; Ponorný typ približne 0,5 kg
TCP/IP, Modbus, RS232, RS485, 420 mA
100250 V AC, 50/60 Hz 836 V DC
20 až +50°C
050°C
Infračervené (IR) LED
máčané časti, nerezová oceľ, kremenné sklo a polypropylén
Užívateľsky nastaviteľný čas cyklusu čistenia a doba čistenia
Automatické čistenie vodou alebo prúdom vzduchu
Zjednodušený dizajn bez pohyblivých častí
Odolná nerezová oceľ/epoxid/kremenné sklo
Pripojenie potrubia, vkládacia verzia potrubia alebo ponorná verzia potrubia, tak aby vyhovovali
jednotlivým aplikáciam
IP65
Hodnota a alarmy súčasne, v závislosti od regulátora

