
AquaScat S
In-line�m ení�zákalu�pro�úpravny�vody
a monitoring vodovodních sítí

Aplikace Charakteristika
- M��ení zákalu surové vody
- Monitoring flokulace a dávkování flokulant�
- Monitoring filtrace
- M��ení zákalu upravené vody
- Monitoring vody ve vodojemech a v rozvodných
sítích

- M��ení zákalu v procesní vod�

Oblasti uplatn�ní
- Úprava pitné vody
- Nápojový pr�mysl
- Potraviná�ský pr�mysl
- Pr�myslové úpravny vody

- M��ení probíhá p�ímo ve vod�
- Rekalibrace sekundárním standardem
- Velmi nízká úrove� falešných odraz� sv�tla a to
i v nerezovém potrubí siln� odrážejícím sv�tlo

- Velmi malé nároky na údržbu
- R�zné zp�soby procesního p�ipojení
- Rozmanité možnosti zobrazení a p�enosu
nam��ených data do �ídícího systému

- Webové interface
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AquaScat S
In-line�m ení�zákalu�pro�úpravny�vody�a�monitoring�vodovodních�sítí

Inovace p�inášející uživatel�m skute�né výhody
M��ení p�ímo ve vod�
Senzorová hlavice je šikmá:
- Proud�ní vody zp�sobuje na povrchu
senzorové hlavice samo�istící efekt.

- Drift nuly je ve vod� s hodnotami zákalu
do 1 FNU (bez manganu, železa nebo
jiných nalepujících se substancí) menší
než 2% za 6 m�síc� provozu

Techniká data

Parametry p�ístroje
M��ící princip: Rozptyl sv�tla pod úhlem 90°

v douladu s ISO 7027/EN27027
Sv�telný zdroj: LED 860 nm
M��ící rozsah: 0 .. 4’000 FNU
M��ící rozsahy: 8, freely programmable
Rozlišení: 0.001 FNU
Teplota vzorku: 0 °C .. +60 °C
Tlak: max. 10 bar @ 20 °C
Pr�tok vzorku: max. 3.0 m/s
Okolní teplota: 0 °C .. +60 °C
Vlhkost: 0 .. 100�% rel.
Mechanické krytí: IP68 (Electrical connector IP67)
Napájení: 24 VDC +/�10�%, galv. isolated

from housing of sensor
P�íkon: max. 2 W
Materiály: Stainless steel 1.4571, PPSU,

safír
Rozm�ry: Ø 40 × 200 mm

Systémová integrace
8-mi žilový kabel: 1 × výstup 0/4 .. 20 mA

(pól mínus na GND napájení 24V)
2 × digitální výstup
(24 V, high-side, max. 25 mA)

Volitelný p�ipojovací box Conn-R: 1 × výstup 0/4 .. 20 mA
(pól mínus na GND napájení 24V)
2 × reléový výstup 230 VAC, 4A
Tla�ítko pro spušt�ní rekalibrace
Indika�ní LED rekalibrace
Konektor pro SICON-C

Rozm�ry: 110 × 151 × 61 mm

Voliteln� SICON – SICON-M: Max. 8 × 0/4 .. 20 mA výstup
Max. 7 × digitální výstup
Max. 5 digitálních vstup�
Modbus TCP
Modbus RTU
Profibus DP
HART
Conn-A pro max. 8 sensor�
Powerbox pro max. 12 relé

Rozm�ry: 130 × 160 × 60 mm

Voliteln� WLAN: IEEE 802.11b/g/n p�ístup p�es
web server

Procesní p�ipojení
Možnosti: – Montážní sada pro nava�ení

na PE potrubí
– Montážní sada pro nava�ení

na nerezové potrubí
– Sada pro instalaci do nádrže
– Za�ízení pro vyjmutí senzoru

z tlakového potrubí za provozu

Absorbér
Absorbér umož�uje použít senzor na
prakticky všech možných procesních
instalacích:
- Eliminuje rušivé sv�tlo z okolního
prost�edí

- Zabra�uje nežádoucímu ovliv�ování
m��ených hodnot odrazy sv�tla
obzvlášt� u v nerezových potrubích.

- Lze p�esn� m��it i velmi nízké hodnoty
zákalu n�kolik tisícin FNU.

Rekalibrace sekundárním standardem
(pevné kou�ové sklo)
Ve výrobním závod� se AquaScat S po
skompletování kalibruje formazinem. Pro
rekalibraci je k dispozici sekundární
standard:
- Lze provést p�esnou rekalibraci bez
použití formazinu.

- Kupování a skladování formazinu
není pot�eba.

Integrace do systému
Jsou k dispozici r�zné možnosti
vizualizace a p�enosu dat do nad�azeného
systému:

– 8-mi žilový kabel
– Conn-R a SICON-C
– SICON/SICON-M
– WLAN

- Lze vyhov�t nejr�zn�jším požadavk�m
zákazník�.

Procesní p�ipojení
Jsou k dispozici r�zné možnosti
procesního p�ipojení:
- Existuje �ešení pro tém�� jakýkoliv
požadavek zákazníka.
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Výhradní zastoupení a autorizovaný servis v �R:

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Lipová 524
252 43 Pr�honice
Tel. +420 241 716 010 · Fax +420 241 716 064
www.technoprocur.cz · info@technoprocur.cz


