ConductiSense – Online meradlo vodivosti
Sortiment meradiel vodivosti ConuctiSense od spoločnosti Pi používa tie najnovšie a najlepšie senzory vodivosti dostupné vo
svete, na meranie vodivosti v rozsahu od 02,000,000 uS/cm (voliteľný rozsah). Môžte si vybrať medzi štandardným
grafitovým senzorom, alebo sofistikovanejším prstencovým senzorom, resp. špecifickými senzormi boilera z nerezovej ocele.

● Nízke obstarávacie náklady
● Nízke náklady na údržbu
● Odolné voči povlakom, korózii a znečisteniu
● Odolná Noryl konštrukcia
● Jednoduchá inštalácia
● Voliteľné “t” súčiastky pre inline montáž
ConductiSense senzory a doplnky sú dostupné s rozličnými regulátormi, ktoré poskytujú rovnako skvelý výkon s inou formou
komunikácie, displeja a možnosťami riadenia. S ConductiSense sortimentom monitorov vodivosti získate všetko čo
potrebujete!
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• Najnižšia obstarávacia cena

• Colour
Display and Keypad
Nízka obstarávacia
cena

• Možnosť pripojenia až 3 senzorov

• Sophisticated
Comms
and Control
Farebný displej
a klávesnica

• Voliteľné vybavenie zahŕňa:

• All
CRONOS options
plus: :
Sofistikované
komunikačné

– až 3 420mA výstupy
– až 4 relé (solid state alebo
mechanické)
– modbus TCP
– modbus ASCII/RTU
– profibus
– HART
– vstupný prepínač toku
– PID riadenie

– texting
alarms
• Všetky
CRONOS
vlastnosti a navyše:
– remote internet access
– textové alarmy
– datalogging
– vzdialený internetový prístup
– PID control
– záznam dát
– automatic cleaning
– automatické čistenie
– automatic calibration
– automatická kalibrácia
– up to 6 sensors and outputs
– integrated
možnosť pripojenia
6 senzorov
–
flow control
a 6 výstupov
– integrované riadenie toku

• Stredná obstarávacia cena
• Farebný dotykový displej
• Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a
navyše:
– až 12 senzorov v jednej riadiacej
jednotke
– najnižšia cena na bod merania

Princíp prevádzky
Grafitový senzor
Naše priemyselné senzory vodivosti používajú grafitovu
technológiu. Odolná epoxitová konštrukcia tela poskytuje
robustný a spoľahlivý senzor pre pitnú a čistú vodu. Upevnite
ich v rade, v potrubnej spojke v tvare “T”, alebo ich ponorte
do nádrže. Pre väčšinu aplikácií sú tieto nízkonákladové
senzory najspoľahlivejšími na použitie, najmä vo výrobných
aplikáciách. Robustné epoxidové telá robia tieto senzory
prakticky nerozbitnými. Ide o skvelú voľbu užívania ako
štandardných online
elektr´d vodivosti vo vode a v
príbuzných odvetviach.

Špecifikácia

Štandardný epoxidový senzor
Typ :
Rozsah merania:
Článková konštanta:
Povrch merania:
Materiál:
Max.teplota:
Max.tlak:
Teplotná kompenzácia:

grafit
všetky rozsahy od 0199,9 uS/cm
k=0.1
grafit
epoxid
70 C
7.5 Bar
voliteľnáKábel: 22AWG 2 alebo 4.
drôtový pre teplotne kompenzovaný
typ 6 m štandard ak nieje určené
inak

Prstencový senzor
Prstencový indukčný senzor vodivosti ponúka rozsiahlu
škálu meraní a poľahlivú prstencovú technológiu nad rozsah
02,000,000uS/cm. Odolnosťou voči korózii, povlakom a
znečisteniu je podobný kontaktným senzorom vodivosti, táto
sonda je navrhnutá na bezproblémovú a dlhú životnosť.
Noryl je štandardný konštrukčný materál a má výraznú
toleranciu rozpúšťadiel a teplotnú stabilitu do 105°C. Všetky
modely môžu byť ponorené za použitia 3/4” MNPT závitov
na senzore, alebo nainštalovaných v 2” NPT súčiastkach
pre inline zapojenie. Teplotný senzor je zabudovaný v
senzore vodivosti, na automaticku teplotnú kompenzáciu.

Pokročilý toroidný senzor:
Typ:
Rozsah merania:

prstencový
min 020 uS, max 02,000,000 uS;
voliteľný
Materiál:
Noryl
Max.teplota:
105 C
Max.tlak:
10 Bar
Teplotná kompenzácia: voliteľná
Dĺžka káblu:
6m, 6 konduktorov a chráničov
Pripojenie:
¾” MNPT pre ponorenie 2”
štandardný “T” s adaptérom.

