Autokalibrátor – pre voľný a celkový chlór
HaloSense analyzátor reziduálneho chlóru je prvý svojho druhu vo svete, ktorý ponúka možnosť automatickej kalibrácie.
Múdro navrhnutý a s využitím najmodernejšej telektroniky HaloSense autokalibrátor pre voľný a celkový chlór je schopný
ušetriť zákazníkom značné sumy peňazí pomocou autokalibrácie v užívateľsky definovaných časových intervaloch, a to bez
prítomnosti obsluhy.

• Bez potreby údržby po dobu 6 mesiacov
• Bez kalibrácie po dobu 6 mesiacov
• Nízke náklady na údržbu
• Voliteľné uporoznenia formou emailu/SMS
• Voliteľný vzdialený prístup cez GSM/GPRS modem
"HaloSense autokalibrátor je spoľahlivý a šetrí peniaze pri
cestovaní na vziadlené miesta. Som veľmi spokojný s tými
ktoré som zadovážil." Wayne Burton, UK

Spôsob prevádzky

CRIUS® HaloSense

Autokalibrácia

HaloSense
membránový
potenciostatický
chrono
amperometrický chlórový senzor je udomácnený medzi
autokalibrátormi. Jeho jedinečný dizajn spôsobuje, že účinky
pH sú nízke a pH korekcia resp. kompenzácia je zvyčajne
nepotrebná.

Kedykoľvek
je
analyzátor
chlóru
kalibrovaný
prevádzkovateľom alebo technikom, nie je vylúčené riziko
ľudského omylu. S HaloSense autokalibrátorom sú náklady
na cestovanie, alebo riziko chybnej kalibrácie, eliminované.

• Kalibrácia aj v nespoločenských hodinách
• Ak je reprodukovateľnosť prvoradá
Autokalibrátor umožňuje HaloSense analyzátoru chlóru
• Vzdialené meracie miesta
fungovať úplne bez dozoru bo dobu až 6 mesiacov. V
• Kvalifikovaní pracovnici niesú vyžadovaní
úžívateľom definovaných intervaloch autokalibrátor odoberá
•
High
Quality
and
Multilingual
vzorky, odstraňuje z nich chlór cez filter s aktívnym uhlím, a
potom pridá zodpovedajúce množstvo chlórneho
roztoku do Úpravy vody
• Low Cost
stáleho objemu bezchlórovej vody. Tento roztok známej
• Colour Display
and Keypad
• Vzdialené meracie miesta
koncentrácie chlóru je potom posunutý senzorom,
kde sa
• Automatická
kalibrácia
vyrovná a následne je senzor kalibrovaný elektronicky.
• Sophisticated Comms and
Control
• Riadenie dávkovania chlóru
V závislosti od najmodernejších senzorov
rad
• AllHaloSense
CRONOS options
plus:
• Sekundárne chlórovanie
regulátorov ponúka fascinujúci sortiment komunikačných
– texting alarms
protokolov zahŕňajúc Modbus, Profibus, TCP/IP, RS485,
– remote internet access
Reléové a 420mA výstupy. Výrazne šetrenie nákladov tohto
– datalogging
skutočne automatického kalibračného systému v niektorých
– PID control
prípadoch s možnosťou dosiahnuť návrať peňazí
v priebehucleaning
– automatic
pár mesiacov.
– automatic calibration
– up to 6 sensors and outputs
– integrated flow control

Špecifikácia  Sonda senzora chlóru
Typ:
Meraná veličina:
Rozsah:
Rozpustenie:
Reprodukovateľnosť:
Stabilita:
Pracovná elektróda:
Protielektróda:
Referenčná elektróda:
Materiál membrány:
Prietoková rychlosť:
Teplotny rozsah:
Teplotná kompenzácia:
Rozsah pH:
Čas prvej polarizácie:
Repolarizáčny čas:
Nastavenie nulového bodu:
Kalibrácia:
Materiál obalu:
Rozmery:
Intervaly údržby:
Membrána:
Elektrolyt:
Kalibračné činidlo:
Interferencie:

Membránou pokrytý, potenciostatický, chronoamperometrický,trojelektródový systém
Celkový chlór alebo voľný chlór
0,011, 0.012, 0.015, 0.0110mg/l
0,01mg/l (ppm)
±5 %
2% za mesiac (bez kalibrácie)
Zlato
Nerezová oceľ
Striebro/halogenid strieborný
Mikroporézna hydrofilná membrána
Približne 0,5l/min. (minimálne 0,2l/min.)
>0 až <40 ° C
Automaticky prostredníctvom integrovaného termistora
pH4 až pH9.5
120 min
30 min
Nie je potrebné
Manuálna pomocou DPD alebo automatická
PVC, silikón, polykarbonát, nerezová oceľ
Priemer približne 25mm, dĺžka 175mm
12 až 18 mesiacov
3 až 6 mesiacov
6 mesiacov
Vysoká úroveň inych oxidantov ako ozón a chlórdioxid

Aké zabezpečenia sú vstavané?
V prípade problému s kalibráciou sa systém pokúsi o ďalšiu
kalibráciu. Ak neuspeje ani druhá, potom systém upozornení
prestane pracovať a analyzátor neprijme novú kalibráciu.
Alarm bude dôsledkom:
• Zmeny v kalibrácii o viac ako 10% z predchádzajúcej
kalibrácie
• Nestabilný signál zo sondy (rýchlosť zmeny signálu je
sledovaná a zaistená tak, aby akákoľvek porucha v
kalibračnom procese neprodukovala veľké chyby v
merani reziduálneho chlóru)
• Nízky prietok vzorky alebo nízky tlak vo vzorke spustí
alarm
• Voliteľný, integrovaný GSM/GPRS modem umožňuje
obsluhe byť informovaný o poplachu okamžite, a
vstavané PID riadenie poskytuje flexibilné možnosti
dávkovania chlóru.

