
CRIUS® HaloSense

• High Quality and Multilingual
• Low Cost
• Colour Display and Keypad
• Sophisticated Comms and Control
• All CRONOS options plus:

– texting alarms
– remote internet access
– datalogging
– PID control
– automatic cleaning
– automatic calibration
– up to 6 sensors and outputs– integrated flow control

HaloSense – Analyzátor celkového a voľného chlóru

CRONOS HaloSense

• Najvyššia kvalita a viacjazyčná
podpora
• Najnižšia obstarávacia cena
• Možnosť pripojenia až 3 senzorov
• Voliteľné vybavenie zahŕňa:

– pH kompenzáciu
– optická izolácia pre V/V
– až 3 420mA výstupy
– až 4 relé (solid state alebo

mechanické)
– modbus TCP, ASCII/RTU
– PID riadenie
– Profibus
– HART
– vstupný prepínač toku

CRATOS HaloSense

• Najvyššia kvalita a viacjazyčná
podpora
• Stredná obstarávacia cena
• Farebný dotykový displej
• Možnosť pripojenia 12 senzorov
• Všetky CRONOS a CRIUS®
vlastnosti a navyše:

– najnižšia cena na bod merania

CRIUS® HaloSense

• Najvyššia kvalita a viacjazyčná
podpora
• Nízka obstarávacia cena
• Farebný displej a klávesnica
• Sofistikované komunikačné a riadiace
možnosti
• Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

– textové alarmy
– vzdialený internetový prístup
– záznam dát
– PID riadenie
– automatické čistenie
– automatická kalibrácia
– až 6 senzorov a výstupov v

jednej riadiacej jednotke

"In my opinion the Pi chlorine analysers
are simply the best in the world" John

Clark, USA

Rad analyzátorov chlóru, regulátorov zvyškového chlóru a monitorov chlóru HaloSense využíva najmodernejšie a najlepšie
senzory chlóru dostupné na dnešnom trhu. Sú to membránové zariadenia, ktoré sú necitlivé na zmenu pH, nepoužívajú žiadne
reagenty, sú extrémne stabilné, majú znížené požiadavky na údržbu a celkové náklady na prevádzku.

● Amperometrické senzory  schválené podľa US EPA metódy 334.0
● Bez chemických reagentov  nižšia obstarávacia cena
● Stabilný a spoľahlivý  vynikajúce riadenie procesov
● Vhodný pre všetky pitné, úžitkové a slané druhy vôd
● Až 6 mesiacov medzi jednotlivými údržbami
● Až 3 mesiace medzi kalibráciami

Senzory a prietočné meracie komory HaloSense sú dostupné s rôznymi regulátormi, a tým Vám dávajú rovnako skvelý výkon
s rozličnými možnosťami komunikácie, zobrazenia a ovládania. S radom analyzátorov zvyškového chlóru HaloSense
dostanete všetko, čo potrebujete  a nič, čo nepotrebujete.

http://www.processinstruments.sk/produkty/analyzator-rezidualneho-chloru.php
http://www.processinstruments.sk


Špecifikácia
Sonda senzora chlóru
Typ: Membránou pokrytý, potenciostatický, chronoamperometrický, trojelektródový systém
Meraná veličina: Celkový chlór alebo voľný chlór
Rozsah: 0,011, 0,012, 0,015, 0,0110 mg/l (ppm 0200mg/lppm)*
Rozpustenie: 0,01mg/l (ppm)
Reprodukovateľnosť: ±5 %
Stabilita: 2 % za mesiac (bez kalibrácie)
Pracovná elektróda: Zlato
Protielektróda: Nerezová oceľ
Referenčná elektróda: Striebro/halogenid strieborný
Materiál membrány: Mikroporézna hydrofilná membrána
Prietoková rýchlosť: Približne 0,5l/min. (minimálne 0,2l/min.)
Teplotný rozsah: >0 až 40 ° C
Teplotná kompenzácia: Automaticky prostredníctvom integrovaného termistora
Rozsah pH: pH4 až pH9,5
Čas prvej polarizácie: 120 min
Repolarizáčný čas: 30 min
Nastavenie nulového bodu: Nie je potrebné
Kalibrácia: Manuálna pomocou DPD alebo automatická
Materiál obalu: PVC, silikón, polykarbonát, nerezová oceľ
Rozmery: Priemer približne 25mm, dĺžka 175mm
Intervaly údržby:

Membrána: 12 až 18 mesiacov
Elektrolyt: 3 až 6 mesiacov
Kalibračný reagent: 6 mesiacov

Interferencie: Vysoká úroveň iných oxidantov ako ozón a chlórdioxid
*1 Senzor pre 0200mg/l je dvojelektródový senzor, ktorý je citlivý na zmenu pH

Princíp činnosti
Membránové amperometrické senzory chlóru sú vylepšené
treťou referenčnou elektródou*1, ktorá eliminuje posun nuly.
Jej unikátny dizajn pre Vás znamená, že pH korekcia
zvyčajne nie je nutná vôbec, úplne eliminujúc
reagenty.Okrem najmodernejšieho potenciostatického
chronoamperometrického senzora voľného a celkového
chlóru, rad analyzátorov zvyškového chlóru HaloSense má
všetky funkcie, ktoré potrebujete, a ďalšie. Stačí si vybrať
regulátor CRONOS, CRIUS® alebo CRATOS, čím dostanete
najkvalitnejší monitor chlóru, so všetkými funkciami, ktoré
potrebujete za najnižšiu možnú cenu. To znamená, že
zaplatíte za všetko, čo potrebujete, ale za nič, čo
nepotrebujete, bez straty na kvalite merania.
Autoflush a AutoCal
Ako je uvedené v samostatných brožúrach, HaloSense
prístroje môžu byť vybavené tak, aby sa automaticky čistili
alebo kalibrovali v užívateľsky definovaných intervaloch, bez
prítomnosti obsluhy po dobu 6 mesiacov. Autoflush je
užitočný najmä pri príprave jedál, celuózy, papiera a v
mnohých aplikáciách, kde sa môžu vyskytovať nánosy
nečistôt vo vzorke. Autokalibrácia sa používa pre úplne
bezobsluhovú kalibráciu prístroja po dobu až 6 mesiacov.

Úpravy vody
• Dávkovanie chlóru
• Vzdialené meracie miesta
• Príprava jedál
• Chladiace veže
• Výrobne papiera a celuózy• Sekundárne chlórovanie

Kdekoľvek, kde máte požiadavku merať zvyškový, voľný
alebo celkový chlór je vhodná aplikácia pre HaloSense. Rad
monitorov chlóru HaloSense je zvlášť vhodný pre prácu v
miestach, kde je najdôležitejšia spoľahlivosť a jednoduché
použitie.
pH kompenzácia
Pre niektoré aplikácie s vysokým a menlivým pH, môže pH
kompenzácia zlepšiť presnosť merania chlóru. Aby pH
kompenzácia bola platná, musí byť vykonaná s
najkvalitnejšími pH senzormi a so senzormi chlóru, ktoré
majú zníženú citlivosť na menlivé pH, také ako sa používajú
v rade analyzátorov chlóru HaloSense.
*2 Pre viac informácií pozrite technické poznámky.

http://www.processinstruments.sk



