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M2001-EKO 
Sestava pro optické mìøení rozp. kyslíku

Sestava pro optické mìøení rozpuštìného kyslíku se 
skládá ze samostatného snímaèe ESKO12 a ze 
zobrazovací jednotky M2001E. Oba pøístroje jsou 
vzá jemnì p ropo jeny  kabe lem zakonèeným 
rozebíratelným konektorem, po kterém je snímaè 
ESKO12 z jednotky M2001E napájen a po kterém také 
probíhá vzájemná èíslicová komunikace mezi pøístroji po 
sbìrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU.

Snímaèe ESKO12 mohou být také pøipojeny pøímo k 
øídící a záznamové jednotce typu M4016.

Jako volitelné pøíslušenství bývá obvykle souèástí 
dodávky tyèového snímaèe i univerzální držák DE2, který 
umožòuje instalovat tento snímaè pod sklonem dùležitým 
pro správné mìøení.  

Princip optického mìøení rozpuštìného kyslíku
Snímaè ESKO12 pracuje na principu mìøení intenzity 

záøení na luminiscenèní vrstvì mìøící hlavice snímaèe 
vyvolané krátkým svìtelným impulsem o vysoké energii 
generovaným elektronikou snímaèe. Atomy kyslíku 
pohlcují energii impulsu, která by jinak byla vyzáøena ve 
formì fotonù atomy luminoforu a proto je koncentrace 
rozpuštìného kyslíku v mìøeném roztoku nepøímo 
úmìrná zmìøené intenzitì luminiscenèního záøení.

Snímaè pravidelnì mìøí také intenzitu od luminoforu 
odraženého svìtla o nízké energii (ta nevyvolává 
luminiscenci) a tuto zmìøenou hodnotu používá pøi 
vlastní autokalibraci snímaèe.

 Na rozdíl od elektrochemických snímaèù Clarkova typu 
tak optické snímaèe nevyžadují pravidelné kalibrace, 
není u nich potøeba mìnit elektrolyt ani èistit chemicky 
opotøebovanou anodu a v neposlední øadì nevyžadují 
ani proudìní roztoku okolo mìøící hlavice, protože 
nespotøebovávají pøi mìøení žádné atomy kyslíku.

Optický snímaè ESKO12
� Luminiscenèní optická metoda mìøení koncentrace 

rozpuštìného kyslíku 

� Pøesné mìøení bez potøeby pravidelné kalibrace

� Pøi mìøení nespotøebovává kyslík a proto nevyžaduje 
proudìní okolo snímaèe 

� Stavitelný držák uzpùsobený pro rychlou instalaci 
tyèového snímaèe do správné polohy

� Kabel dlouhý 10 m u závìsného snímaèe.

� Komunikaèní rozhraní snímaèe RS485 pod protokolem 
Modbus RTU kompatibilní s jednotkami M4016 a M2001E

� Interní teplotní èidlo pro mìøení teploty vody

� Napájecí napìtí v širokém rozsahu od 10 do 24V DC

Zobrazovací jednotka M2001E
� Zobrazení hodnoty rozpuštìného kyslíku a teploty vody

� 3 programovatelná relé pro øízení dmychadel a alarmy

� 2 galvanicky oddìlené aktivní výstupní signály 4-20 mA

� Záznam mìøených hodnot a statistiky (min, max, ...)

Provozní optický oxymetr M2001-EKO je urèen pro 
kontinuální mìøení rozpuštìného kyslíku v mnoha 
oblastech vodního hospodáøství:

¾ Èistírny odpadních vod
¾ Technologické procesy v prùmyslové výrobì
¾ Monitorování kvality vody potokù a øek
¾ Rybáøství



ESKO12, ESKO12-Z 

Technické parametry

M2001E
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¾ Pøehledné a srozumitelné MENU spolu s velkým 
množstvím nastavitelných parametrù dovolují 
optimalizovat mìøení s ohledem na potøeby návazných 
zaøízení (dávkovací èerpadla, jedno nebo dvouotáèková 
dmychadla, frekvenèní mìnièe). Mezi parametry patøí 
napøíklad tlumení rychlých zmìn mìøené velièiny nebo 
meze a hystereze vlastních i externích relé. Kalibraèní 
jednotka M2001E mùže øídit 3 vlastní a až 12 externích  
relé ve spínacích jednotkách DV2 nebo DV3.

¾ S pomocí programovatelného èasového relé "Oplachy" lze 
provádìt automatické èištìní elektrody (èidla). Po dobu 
oplachu i po dobu kalibrace èi rekalibrace zùstává na 
proudovém výstupu zafixována poslední zmìøená 
hodnota.

¾ Jedno z vlastních relé lze nastavit jako výstup PI 
regulátoru. Konstanty regulátoru se nastavují z programu 
MOST pøes RS232.

¾ Násuvný modul druhého proudového výstupu 4-20 mA 
je možné použít pro pøenos teploty nebo jako další 
výstup mìøené velièiny.

¾ K jednotce M2001E umístìné ve venkovním 
prostøedí lze objednat nerezový kryt KR1.

¾ Na následujícím obrázku je zobrazeno 
zapojení svorek jednotky M2001E.

¾ Robustní mechanické provedení tyèového snímaèe 
ESKO12 - nerezová trubka o prùmìru 40 mm a délce 
1750 mm (na vyžádání snímaèe dlouhé 500÷4000 mm).  

¾ Závìsné provedení snímaèe ESKO12-Z je uzpùsobeno 
pro zavìšení snímaèe na dodávaném kabelu dlouhém 
10 m. Kabel je zakonèen 5-ti pinovým konektorem M12 
s krytím IP67.

¾ Snímaèe se do mìøeného média umis�ují pod sklonem 
(30 až 45 stupòù) aby nedocházelo k nahromadìní 
plynù na povrchu luminiscenèní mìøící hlavice (sklon 
zabraòuje vzniku vzduchové kapsy u luminoforu). 

¾ Luminiscenèní zpùsob mìøení nespotøebovává pøi 
mìøení kyslík a proto snímaè nevyžaduje proudìní 
mìøeného média okolo mìøící hlavice.

¾ Na rozdíl od obvykle používaných Clarkových 
elektrochemických snímaèù není u optického snímaèe  
potøeba mìnit elektrolyt a nedochází k postupnému 
rozpadu anody vlivem probíhajících chemických reakcí.

¾ Snímaè nevyžaduje kalibraci uživatelem (pøi každém 
mìøení probíhá automatická autokalibrace). Pouze 
jednou za rok je doporuèeno ovìøit správnost mìøené 
hodnoty jiným spolehlivým oxymetrem a pøípadnou 
korekci nastavit v pøipojené záznamové jednotce.

¾ Po 2-3letech provozu mùže dojít k vyèerpání 
luminoforu ve výmìnné mìøící hlavici.             
Nasazením nové mìøící hlavice                                     
se opìt obnoví správná                                                   
funkce snímaèe.                

Optický snímaè ESKO12, ESKO12-Z
Mìøící metoda: optické mìøení vybuzené luminiscence

Mìøící rozsah: 0,00 až 20,00 mg/l

Pøesnost: +/-0,2mg/l 

Rychlost odezvy: dosažení 90% hodnoty za < 60 sec

Èetnost mìøení:  min 1 mìøení / sec

Pracovní teplotní rozsah: -10 ÷ +60 °C

Maximální pracovní tlak: 5 bar

Rozmìry ESKO12 (prùmìr x délka): 40x1750 mm 

Materiál snímaèe: nerezová ocel, Tecaform

Prùmìr luminoforu mìøící hlavice: 10 mm

Hmotnost tyèového snímaè ESKO12: 2200 g

Hmotnost závìsného snímaèe ESKO12-Z: 1150 g

Délka kabelu snímaèe ESKO12-Z: 10 m, konektor M12

Napájecí napìtí: 12 až 24 V DC

Interface: RS485, protokol Modbus RTU

Teplotní kompenzace: interní NTC

Krytí: IP68

Zobrazovací jednotka M2001E
Displej: alfanumerický 2x16 znakù, 9 mm, øízený kontrast 

Klávesnice: 3 hmatníky, mechanická odezva stisku

Hodiny reálného èasu: typ odchylka do 160 sec/rok

Datová pamì�: 240 000 hodnot

Napájecí napìtí: 12 až 24 VDC

Proudová spotøeba: max 90 mA / 24 V DC

Analogový výstup: 4-20 mA, aktivní, galvanicky oddìlený 

Rozlišení analogového výstupu: 16 bitù

Relé Limit, Alarm, Oplachy: spínací kontakt 230 V/4A 

Pøipojení PC-notebooku k jednotce: rozhraní RS232

Program urèený pro parametrizaci jednotky: MOST

Pracovní teplotní rozsah: -20 až +50°C

Rozmìry jednotky (v x š x h): 220 x 160 x 115 mm

Hmotnost: 960 g 

Krytí: IP54

Propojovací kabel ke snímaèi: stínìný PUR kabel 3 m

Max.  délka propojovacího kabelu: 500 m po prodloužení
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Napájení Mìøící snímaè
RS485

Vstupy
4-20 mA

Výstupy
4-20 mA
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Napájení 12 až 24 VDC, data do M4016

Pøipojení tyèového snímaèe ESKO12 nebo ESKO12-Z

Aktivní výstup
4-20 mA hlavní
mìøené velièiny

Odnímatelná krytka
mìøící hlavice

Rozmìry
optické sondy

Zakonèení snímaèe
konektorem
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