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Aplikace

Vlastnosti

Oxymetr M2001-EK, pH-metr M2001-EP a Redox-metr
M2001-ER jsou sestavy urèené pro kontinuální mìøení
rozpuštìného kyslíku, resp. pH nebo redox potenciálu,
v mnoha oblastech vodního hospodáøství:

Kalibraèní jednotka M2001E mùže obsahovat až dva
aktivní proudové výstupy 4-20 mA. Jeden pro hlavní
mìøenou velièinu a druhý, volitelný, pro teplotu nebo jako
další výstup hlavní velièiny. Všechny aktuální zmìøené
hodnoty je možné z jednotky pøenášet také digitální
proudovou smyèkou DCL pøímo do registraèní jednotky
(telemetrické stanice) M4016 a následnì i na internet.
Relé Alarm a relé Limit lze libovolnì nastavit jako dolní
nebo horní limit a jako okénkový komparátor na hlavní
mìøenou velièinu i na teplotu. Obì relé tak lze využít
napøíklad pro øízení dvouotáèkového dmychadla vèetnì
potøebné hystereze.
Nastavitelné tlumení mìøené velièiny usnadòuje øízení
frekvenèního mìnièe výstupní proudovou smyèkou,
napøíklad podle aktuální hodnoty kyslíku, protože
zabraòuje rychlým zmìnám otáèek mìnièe.
Kalibraci èidla pro mìøení rozpuštìného kyslíku lze
provádìt na vzduchu bez nutnosti kalibrace nulového
bodu. Pøi kalibraci je možno nastavit i korekci na
atmosférický tlak.

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

Základní popis
Každá mìøící sestava se skládá z jedné zobrazovací a
kalibraèní jednotky M2001E programovì nastavitelné
na mìøení rozpuštìného kyslíku, pH nebo redox
potenciálu a ze snímaèe mìøené fyzikální velièiny. Tyto
snímaèe mají shodné mechanické provedení, liší se
pouze samotným èidlem (elektrodou) a vnitøní
elektronikou pøizpùsobenou použitému èidlu.
Využitím shodných dílù pro všechny tøi mìøící sestavy
bylo možno snížit cenu pøístrojù pøi zachování
robustnosti provedení a spolehlivosti mìøení. Také
obsluha více pøístrojù instalovaných v jedné lokalitì je
díky shodné struktuøe ovládacího menu pro
provozovatele jednodušší a pøehlednìjší.
Kalibraèní jednotku M2001E je možno ovládat jak z
klávesnice, tak z PC programem MOST. Za normálního
provozu se na velkém dvouøádkovém podsvìtleném
displeji jednotky støídavì zobrazuje hlavní mìøená
velièina a teplota.
Kalibrace pH elektrody nebo kyslíkového èidla je velmi
jednoduchá a po ustálení mìøení hodnoty se provede
stiskem jednoho tlaèítka.
Tyèové snímaèe obsahují vlastní mikroprocerovou
øídící jednotku a mohou proto v nìkterých aplikacích
komunikovat pøímo s nadøízeným systémem, který pak
slouží i pro jejich kalibraci.

FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 Èeské Budìjovice
Tel.: 420/ 386 358 274, E-mail: info@fiedler.company

Pøíslušenství a ceník
M2001-EK (oxymetr)
kalibraèní jednotka a snímaè rozp.kyslíku ..... 29.970,- Kè

M2001-EP (pH-metr)
kalibraèní jednotka a snímaè pH .............. 28.650,- Kè

M2001-ER (redox-metr)
kalibraèní jednotka a snímaè ORP ............... 28.700,- Kè

DE1
držák snímaèe nerezový .................................... 860,- Kè

KR1
držák a kryt kalibraèní jednotky ........................ 1.180,- Kè

MK50
náhradní díl s membránou pro kyslík.èidlo ...... 1.000,- Kè
Úplný pøehled výrobkù, demonstraèní pøístup
na datový server a kompletní ceník na

www.fiedler.company

Kalibrace

Øízení a výstupy

¾ Stárnutí mìøící eletrody (èidla) signalizuje zmìna strmosti

¾ Pøehledné a srozumitelné MENU spolu s velkým množstvím

výstupního signálu zobrazená v procentech na displeji jednotky
po každé provedené rekalibraci.
¾ Zobrazování skuteèné velikosti proudu protékajícího kyslíkovým
èidlem pøi rekalibraci dovoluje posoudit stav membrány a odhalit její
pøípadné zanesení nebo mechanické poškození.
¾ Jednotka M2001E umožòuje nastavit rekalibraèní alarm, který po
uplynutí nastaveného poètu dní upozorní obsluhu nápisem na
displeji na potøebu provedení rekalibrace.
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 Kalibraèní procedura je pøístupná pouze pøes kalibraèní heslo, které
nedovoluje zmìnu ostatního nastavení jednotky (dvouúrovòové
zabezpeèení i proti neúmyslnému pøestavìní parametrù jednotky).
¾ Automatický zápis data a èasu kalibrace do deníku jednotky.

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 JDV2.
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 Každý snímaè lze provozovat i bez kalibraèní jednotky. Snímaè
se mùže pøipojit pøes sériové rozhranní RS485 pøímo k
vhodnému øídícímu systému, který umožní sbìr dat a kalibraci
snímaèe pod protokolem FINET. Nastavitelná adresa každého
snímaèe umožòuje pøipojení více snímaèù k jednomu øídícímu
systému na vzdálenost až 500 m.

Provedení

Typy snímaèù

Snímaèe ESK11, ESP11, ESR11

ESK11: mìøení rozpuštìného kyslíku

V tìle snímaèe je kromì vlastního èidla (elektrody) umístìna i mìøící
a vyhodnocovací elektronika, která dovoluje propojit snímaè a
kalibraèní jednotku ètyøžilovým kabelem zakonèeným konektorem.
Takovéto rozebíratelné provedení usnadòuje servis snímaèe,
kalibraci elektrody i její pøípadnou výmìnu.
Rozmìry (prùmìr x d): 63 x 1750 (1000) mm; (pH, redox)
Materiál snímaèe: hostalen
Hmotnost: 0,8 kg (jednotka), 3,5 kg (snímaè)

Èidlo: OC254 (výrobce Theta 90)
Proudový signál èidla: 0-100 nA
Rozsah mìøení: 0-30 mg/l
Rozsah teplotní kompenzace: 0-50 oC
Rozsah tlakové kompenzace: 900 - 1100 mbar
Rozlišení: 0,001 mg/l
Pøesnost: lepší než 1,5 % FS

SW
SW

mg / l

Kalibraèní a mìøící jednotka M2001E

OC254

Mìøící elektroda: HC253-C (výrobce Theta 90), kombinovaná
elektroda se zvýšenou mechanickou odolností, samoèistící
Rozsah mìøení: 1-13 pH
Rozsah teplotní kompenzace: 0-50 oC
Rozlišení: 0,01 pH
Pøesnost: 0,5% FS

mV

ESR11: mìøení redox potenciálu
Mìøící elektroda: ORC253-C (výrobce Theta 90)
Rozsah mìøení: -1200 mV ... +1200 mV
Rozsah pracovních teplot: -20 ... +70 oC
Pracovní tlak: 30 - 300 kPa
Rozlišení: 0,1 mV
Pøesnost: 0,5 % FS

oC

Mìøení teploty

Èidlo: Pt100, nerezové pouzdro, èidlo je souèástí koše každého
snímaèe
Rozsah mìøení: -20 ... +60 oC
Rozlišení: 0,1 oC
Pøesnost: 0,2 oC v celém rozsahu

HW
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Pøipojení tyèového snímaèe EMK11, ESK11 nebo EMR11
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Napájení 12 až 24 VDC, data do M4016
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ESP11: mìøení pH

DCL Out

Standardnì dodávaný propojovací kabel: polyuretanový
stínìný kabel, délka 3 m, zakonèení konektorem (IP67)
Maximální možná délka kabelu: 500 m
Sériové rozhraní: RS485: protokol FINET pro pøipojení snímaèe
RS232: pøipojení PC programem MOST (nastavení a konfigurace
jednotky, naètení statistiky)
Poèet mìøených velièin: hlavní (kyslík, pH, redox) a teplota
Nastavení a výpoèet kalibraèních koeficientù: automatický
výpoèet po povelu z klávesnice ke kalibraci
Testovací režim: ovládání relé a proudových výstupù 4-20 mA
Èítaè provozních hodin: doba zapnutí, vypnutí, poruchy snímaèe
Statistika: 5 x maximum a 5 x minimum vèetnì data a èasu
výskytu, prùmìrná hodnota, možnost inicializace statistiky
Hodiny reálného èasu: typ. odchylka do 160 sec/rok
Displej: alfanumerický 2x16 znakù, 9 mm, øízený kontrast
Klávesnice: 3 hmatníky, mechanická odezva stisku
Napájecí napìtí: 10 -24 VDC
Proudová spotøeba: max. 90 mA/24VDC
Napájení pøipojeného snímaèe: Propojovacím kabelem
spoleènì se signály RS485
Proudový výstup: aktivní galv. od. výst. 4-20 mA, rozlišení 16 bitù
Druhý proudový výstup: aktivní výst. 4-20 mA, rozlišení 16 bitù
Relé Alarm, Limit, Oplachy: spínací kontakt 230VAC/4A
Pracovní teplotní rozsah: -20 ... +50 oC
Rozmìry jednotky (v x š x h): 220 x 160 x 115 mm
Materiál držáku snímaèe a krytu jednotky: nerezové provedení
Krytí: jednotka IP54, snímaè IP68
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Aktivní výstup
4-20 mA hlavní
mìøené velièiny

FIEDLER AMS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 Èeské Budìjovice
http://www.fiedler.company, www.hladiny.cz

