
 

 

 

Monitor AMI Trides 

 

Sterowany mikroprocesorowo, bezodczynnikowy system do automatycznego 
i ciągłego pomiaru stężenia środków dezynfekujących w wodzie do picia, 
technologicznej i basenowej 
 

• Kompletny system do monitoringu i kontroli poziomu 
środków dezynfekujących. 

 

• Zakres: 
0,00 - 5,00 ppm chloru wolnego, 

0,000 - 1,000 ppm ozonu, 
0,00 - 3,00 ppm ClO2, jodu i bromu. 
 

• Kompletny system obejmujący przetwornik, czujnik 
środków dezynfekujących, czujnik temperatury 
oraz celkę przepływową z czujnikiem przepływu 
zamontowany na panelu PVC, fabrycznie testowany 
i gotowy do pracy. 
 

• Czujnik pH do kompensacji pH w czasie rzeczywistym 
dla stężenia chloru lub jako dodatkowy pomiar pH 
w jednym instrumencie. 

 

• Przetwornik w aluminiowej obudowie  IP 66. 

 

• Podświetlany ekran dla odczytu wartości mierzonych, 
przepływu i statusu pracy. Interfejs użytkownika w formie 
menu. 

 

• Programowanie wszystkich parametrów przy użyciu 
klawiatury. 

 

• Bezobsługowy, trójelektrodowy czujnik samoczyszczący 
TRIDES. 

 

• Automatyczna kompensacja temperatury. 

 

• Monitoring przepływu próbki i czystości czujnika. 

 

• Ochrona przeciwprzepięciowa dla wejść i wyjść. 

 

• 2 wyjścia sygnałowe, izolowane galwanicznie od wejścia 
sondy, 0/4 – 20 mA dla środków dezynfekujących 
lub temperatury lub jako ciągła kontrola wyjść. 

 

• Wyjścia sygnałowe dowolnie skalowane i z trybem 
symulacji. 

 

• Styk bezpotencjałowy dla  zbiorczych błędów pracy 
urządzenia i wartości alarmowych. 

 

• 2 styki bezpotencjałowe programowalne jako przełącznik 
lub kontrola PID. 

 

• Wejście dla styku bezpotencjałowego, funkcja 
programowalna. 

 

 

 

    Opcje 
 

 - elektroda pH lub potencjału redoks z kablem (zamawiana oddzielnie) 
 
 - interfejsy: 3. Wyjście prądowe (0/4-20 mA), Profibus DP & Modbus RTU (RS-485), USB, HART



 

 

 

 

           

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pomiar środków dezynfekcyjnych 
Sygnał wejściowy (izolowany 
galwanicznie) dla czujnika środków 
dezynfekujących TRIDES 

 
Dokładność:              Zakres pomiaru: 
Ozon 
± 0,005 ppm          0,000 – 1,000 ppm 

 
HOCl, chlor wolny 
± 0,01 ppm              0,00 – 1,00 ppm 
± 0,06 ppm              1,00 – 3,00 ppm 
± 0,2 ppm                3,00 – 5,00 ppm 

 
ClO2, jod, brom 
± 0,01 ppm              0,00 – 1,00 ppm 
± 0,06 ppm              1,00 – 3,00 ppm 

 
Stabilność (HOCl):     ±1% od końca 
interwału przez 1 miesiąc w 
normalnych warunkach. 
 
Czas odpowiedzi: 90% przemiany 
nadmiernego Cl2 w ciągu 60 sekund od 
wpłynięcia próbki do celki pomiarowej. 

 
Automatyczna kompensacja 
temperatury. 

 
Pomiar pH (opcja) 
Zakres pomiaru:     od 2 do 12 pH 
Rozdzielczość:       0,01 pH 

 
Pomiar potencjału redoks (opcja): 
Zakres pomiaru:     -400 do 1200 mV 
Rozdzielczość:       1 mV 

 
Ograniczenia zastosowania: 
Obecność następujących substancji 
może zakłócać pomiar: kwas 
cyjanurowy, 5,5-dimetylodantoina, 
fosforany, miedź, piasek. 

 
Specyfikacja przetwornika 
Obudowa:        wykonana z aluminium 
Stopień ochrony:      IP 66 / NEMA 4X 
Ekran:                      LCD, 75 x 45 mm 
Połączenia:               zaciski śrubowe 
Wymiary:              180 x 140 x 70 mm 
Waga:                                       1.5 kg 
Temperatura otoczenia: -10 do +50ºC 
Wilgotność:                          10 – 90% 

Zasilanie 
Napięcie:  

Wersja AC:             100-240 VAC (10%),  

                                          50/60 Hz (5%)  

Wersja DC:                  10-36 VDC (10%) 
Pobór mocy:                          maks. 35 VA 
 
Obsługa 
Proste działanie systemu oparte na 
podziale menu na  “Messages”, 
“Diagnostics”, “Maintenance”, “Operation” 
and “Installation”. 

Możliwość kodowania dostępu do 
wydzielonych funkcji menu przetwornika. 
Wyświetlanie wartości pomiarowych, 
natężenia przepływu, alarmów oraz  czasu 
w  trakcie działania. 
Zapis zdarzeń, alarmów i historii kalibracji. 
Przechowywanie ostatnich 1500 wartości 
w pamięci dla wybranych przedziałów 
czasu. 
 

Bezpieczeństwo 
Dane nie zostaną utracone po awarii 
zasilania, wszystkie dane są zachowywane 
w nieulotnej pamięci. 
Ochrona przeciwprzepięciowa wejść 
i wyjść. Izolacja galwaniczna wejść 
pomiarowych i sygnałów wyjściowych. 
 

Monitoring temperatury przetwornika 
z programowalnym alarmem wartości zbyt 
wysokiej/niskiej. 
 
1 przekaźnik alarmowy 
Styk bezpotencjałowy dla  zbiorczych 
błędów pracy urządzenia i wartości 
alarmowych 
Maksymalne obciążenie:      1A / 250 VAC 
 
1 wejście 
1 wyjście dla styku bezpotencjałowego.  
Funkcje zamrożenia pomiaru lub zdalnego 
wyłączanie. 
 

2 wyjścia przekaźnikowe 
Dwa bezpotencjałowe styki programowalne 
jako wartości graniczne mierzonych 
wartości,  timera dla systemu 
przeczyszczania z automatyczna funkcja 
wstrzymania. 

Maks. obciążenie:                 1A / 250 VAC 

 

 

 

 

2 wyjścia sygnałowe  (3. jako opcja) 
Dwa programowalne wyjścia sygnałowe 
dla wartości mierzonych (swobodnie 
skalowane) lub jako wyjścia kontroli ciągłej. 

Pętla prądowa:                        0/4 - 20 mA 
Maksymalne obciążenie:                  510 Ω 

 
Funkcje sterujące 
Wyjścia przekaźnikowe oraz prądowe 
programowalne w funkcji sterowania 
pompami lub zaworami 
elektromagnetycznymi  
(P, PI, PID, PD). 
 

1 interfejs komunikacyjny (opcja) 
- Interfejs RS485 (izolowany galwanicznie) 
z protokołem Fieldbus Modbus RTU lub 
Profibus DP 
- 3. wyjście prądowe 
- Interfejs USB 
 
 

Dane monitora 
 
Parametry próbki 
Przepływ wody:                       około 40 l/h 
Temperatura:                       od 5 do 45 ºC 
Ciśnienie wody na wlocie:    0,15 do 2 bar 
Min. przewodność próbki:            5 μS/cm 

 

Celka przepływowa Trides 
Wykonana ze szkła akrylowego z wejściem 
na czujnik Trides i czujnik przepływu. 
Wejście dla czujnika temperatury i 3 
dodatkowe wejścia 12 mm dla czujników. 
Wlot:                                           6 x 9 mm 
Wylot:                            14 x 20 mm (1/2”) 
 

Panel 
Wymiary: 
- wersja Standard:       850 x 280 x 200 mm 
- wersja Compact:       530 x 300 x 200 mm 
Materiał wykonania:                            PVC 
Waga:                                               6,0 kg 

 

 

Autoryzowany dystrybutor i serwis w Polsce: 
 
GREMES | ul. Ptasia 24 | 59-700 Bolesławiec 
tel.: 71 75 75 728 (729) 
kom.: +48 694 19 88 19 | 508 25 93 69 | 602 29 30 81 
biuro@gremes.pl | www.gremes.pl 
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