AquaScat S
PomiarëmǗtnoǴciëIn-line
w procesach uzdatniania wody

Zastosowanie

Zalety

- Pomiar mĊtnoĞci wody surowej,
- Monitoring procesu flokulacji oraz dozowania
flokulantów,
- Monitoring procesu filtracji - wydajnoĞci filtrów
i ich páukania,
- Pomiar mĊtnoĞci wody uzdatnionej,
- Kontrola mĊtnoĞci wody w zbiornikach
i sieciach wodociągowych,
- Pomiar mĊtnoĞci wód przemysáowych
i w Ğciekach.

- Pomiar bezpoĞrednio w wodzie,
- Re-kalibracja za pomocą staáego wzorca
(bez uĪycia Formazyny),
- NajniĪszy poziom intensywnoĞci Ğwiatáa báądzącego,
równieĪ w silnie odblaskowej armaturze ze stali
nierdzewnej,
- CzynnoĞci serwisowe ograniczone do absolutnego
minimum,
- Szeroki wybór przyáączy procesowych,
- Wiele moĪliwoĞci prezentowania i przesyáu danych
pomiarowych do PLC / SCADA,
- Interfejs internetowy.

GaáĊzie przemysáu
- Zakáady Uzdatniania Wody,
- Produkcja napojów spoĪywczych i ĪywnoĞci,
- Uzdatnianie wód przemysáowych.

AquaScat S
PomiarëmǗtnoǴciëIn-lineëwëprocesachëuzdatnianiaëwody
Innowacyjne rozwiązanie pomiarowe – wymierne korzyĞci dla UĪytkownika
Pomiar bezpoĞrednio w wodzie
Kątowa budowa gáowicy pomiarowej:
- Przepáyw wody tworzy efekt
samoczyszczenia powierzchni gáowicy
pomiarowej,
- Dryf zera pomiarowego poniĪej 2%
na 6 miesiĊcy w wodzie o mĊtnoĞci maks.
1 FNU (bez cząstek manganu, Īelaza
oraz innych cząstek mogących przylegaü
do powierzchni gáowicy pomiarowej).
Absorber
Zastosowanie absorbera zintegrowanego
z gáowicą pomiarową umoĪliwia:
- EliminacjĊ dopáywu Ğwiatáa nadmiernego
z otoczenia zewnĊtrznego do czujnika,
- Wykluczenie wpáywu refleksów
Ğwietlnych (generowanych m. in. przez
powierzchnie wewnĊtrzne armatury
nierdzewnej) na wartoĞci pomiarowe,
- Doskonaáą precyzjĊ pomiaru mĊtnoĞci
na poziomie mFNU.

Dane techniczne
Metoda pomiarowa:
ħródáo Ğwiatáa:
Zakres pomiarowy:
Zakresy pomiarowe:
RozdzielczoĞü:
Temperatura próbki:
CiĞnienie:
NatĊĪenie przepáywu:
Temperatura otoczenia:
WilgotnoĞü wzglĊdna:
StopieĔ ochrony:
NapiĊcie zasilania:
Maks. pobór mocy:
Materiaá wykonania:
Wymiary:
Integracja systemowa
8-Īyáowy kabel:

Wyj. prądowe 1 × 0/4...20 mA
(Sygnaá ujemny na GND
zasilania 24 V),
2 × wyjĞcia cyfrowe,
(24 V, high-side, maks. 25 mA)

Opcja:Terminal Conn-R:

Re-kalibracja staáym wzorcem
Fotometr AquaScat S jest fabrycznie
kalibrowany roztworem formazyny. W celu
re-kalibracji w procesie stosowany jest
staáy szklany wzorzec kalibracyjny:
- Precyzyjna re-kalibracja bez uĪycia
roztworu formazyny,
- Zakup i skáadowanie formazyny oraz jej
roztworów nie jest wymagane.
Integracja systemowa
Szeroki wybór opcji wizualizacji oraz
transferu danych do PLC / SCADA
poprzez m. in.:
– 8-Īyáowy kabel,
– Terminale Conn-R i SICON-C
– Przetwornik SICON / SICON-M
– WLAN
- MoĪliwe są niemal wszystkie oczekiwane
przez UĪytkownika standardy dostĊpne
na rynku.

Wymiary:

Wyj. prądowe 1 × 0/4 .. 20 mA
(Sygnaá ujemny na GND
zasilania 24 V),
2 × Wyj. przekaĨn. 230 VAC, 4A,
Re-kalibracja jednym przyciskiem,
WskaĨnik LED o re-kalibracji,
Przyáącze do SICON-C,
110 × 151 × 61 mm,

Opcja Przetwornik SICON / SICON-M:
Wyj. prąd.: Maks. 8 × 0/4 20 mA,
Wyj. cyfrowe: Maks. 7,
Wej. cyfrowe: Maks. 5,
Modbus TCP
Modbus RTU
Profibus DP
HART
Conn-A dla maks 8 czujników
Powerbox dla maks. 12 PrzekaĨ.,
Wymiary:
130 × 160 × 60 mm,
Opcja WLAN:
Przyáącza procesowe
Opcje:

Przyáącza procesowe
Kompleksowy wybór przyáączy
montaĪowych do integracji urządzenia
z procesem:
- Rozwiązanie dla kaĪdych wymagaĔ.
TreĞü moĪe ulec zmianie bez uprzedzenia. Nr dok.: 13958P/1

Pomiar Ğwiatáa rozproszonego
pod kątem 90° zgodnie z normą
ISO 7027/EN27027,
LED 860 nm,
0...4000 FNU,
8, dowolnie programowalne,
0,001 FNU,
0 °C...+60 °C,
maks. 10 bar przy 20 °C,
maks. 3,0 m/s,
0 °C...+60 °C,
0...100ௗ%,
IP68 (Záącze elektryczne IP67),
24 VDC +/í10ௗ%, sep. galwan.
od obudowy czujnika,
maks. 2 W,
Stal nierdzewna 1.4571, PPSU,
Szafir,
Ø 40 × 200 mm,

IEEE 802.11b/g/n
dostĊp poprzez serwer www,
– armatura zgrzewana (PE),
– armatura nierdzewna
koánierzowa,
– zestaw do zabudowy
w zbiornikach otwartych,
– zestaw do zabudowy ciĞnieniowej.

Dystrybutor w Polsce:

photometer.com/c3ec
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