
 

Aplikacje 

 Pomiar stężenia azotanów 

Gałęzie przemysłu 

 Zakłady uzdatniania wody pitnej i przemysłowej 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety 

 Pomiar stężenia azotanów on-line 

 Pomiar podwójną wiązką światła dla precyzyjnych 

pomiarów w całym zakresie 

 System wczesnego ostrzegania o zabrudzeniu układu 

optycznego instrumentu 

 Kompensacja zabrudzania szkieł układu optycznego, 

obecności Rozpuszczonego Węgla Organicznego 

oraz Mętności 

 Dostęp do celi przepływowej bez narzędzi 

 Eliminacja wpływu mętności na pomiar 

 Automatyczna diagnostyka pracy instrumentu 
pomiarowego 

 

 

 



 

 

 

  

Dane techniczne 

Fotometr  
Zasada pomiaru: Absorpcja 
Zakres pomiaru: 0 … 100 mg/l (azotanów) 
Powtarzalność: ± 0,1 mg/l lub ± 1% wartości zm. 
Rozdzielczość: 0,01 mg/l 
Zakresy pomiarowe: 8, dowolnie konfigurowane 
Jednostka: mg/l 
Temperatura otoczenia: -20 °C ... +50 °C 
Materiał obudowy: Stal nierdzewna 1.4301 
Stopień ochrony obudowy: IP67 
Waga: 3,4 kg 
  

Cela pomiarowa  
Materiał osłony: PVC 
Długość drogi optycznej: 5/1,5 mm 
Szkła optyczne: Kwarcowe 
Uszczelnienia: EPDM 
Temperatura próbki: 0 … 50 °C 
Ciśnienie próbki: 600 kPA (6 bar) 
Przepływ próbki: 0,5 ... 1 l/min 
Przyłącza procesowe: Szybkozłącze 8 mm / G ¼“ 
  

Przetwornik SICON:  
Napięcie zasilania: 24 VDC +/- 10% 
Zużycie energii: 8 W, łącznie z fotometrem 
Wyświetlacz: ¼ VGA, 3,5“ 
Obsługa: Ekran dotykowy 
Temperatura otoczenia: -20 °C ... +50 °C 
Wilgotność otoczenia: 0 .. 100% W/W 
Stopień ochrony obudowy: IP66 
  

Wyjścia: 4 x 0/4 .. 20 mA izol. galwanicznie 
 7 x cyfrowe, dowolnie konfig. 
Wejścia: 5 x cyfrowe, dowolnie konfig. 
Interfejsy cyfrowe: Ethernet, karta μSD, Modbus TCP 
  

Moduły opcjonalne (maks. 2): Profibus DP, Modbus RTU, HART 
 Profinet IO, dodatkowe 4 wyjścia 
 0/4 .. 20mA izol. galwanicznie, 
 4 wejcia 0/4 .. 20 mA 
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Konfiguracja instrumentu: 
Instrument wyposażony jest 
w kompleksowy system filtrów optycznych: 

• 2 filtry do automatycznej weryfikacji 
urządzenia 

• 1 filtr do pomiaru stężenia azotanów 

• 1 filtr do kompensacji zabrudzenia 
optyki/obecności RWO/mętności 

  

 

Cela pomiarowa: 

• Osłona celi, wykonana z PVC, może być 
zdjęta bez żadnych narzędzi 

• Swobodny dostęp do celi pomiarowej 
podczas konserwacji 

  

 

Pomiar dwoma długościami drogi 
optycznej: 
Pomiar z wykorzystanie dwóch dróg 
optycznych zapewnia: 

• Doskonałą precyzję w całym zakresie 
pomiarowym 

• Informację o stopniu zanieczyszczenia 
układu optycznego – możliwość 
planowania konserwacji. 

  

 

Zestaw montażowy: 
Opcjonalnie instrument może być 
dostarczony na panelu zawierającym 
wszystkie dostępne komponenty układu 
pomiarowego (m.in. fotometr, SICON, 
układ filtrów, przepływomierz, zawory itp.): 

• Kompaktowa stacja pomiarowa, 

• Prosta i szybka instalacja 
oraz uruchomienie. 

  

 

Inteligentny system sterowania: 
Nowoczesny przetwornik SICON 
z kolorowym wyświetlaczem i ekranem 
dotykowym: 

• Prezentacja wartości, wykresów, 
alarmów i komunikatów o stanie 
instrumentu, 

• Wewnętrzny rejestrator danych 
umożliwia przywołanie danych 
pomiarowych z ostatnich 32 dni. 

  

 

 

Autoryzowany Dystrybutor i Serwis 
w Polsce: 
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