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Kompletní monitorovací systém pro automatické, kontinuální měření TOC (celkového 
organického uhlíku) v čistých a ultračistých vodách. 
 

 
Monitor AMI LineTOC 
 
Kompletní systém namontovaný na nerezovém 
panelu: 
• Převodník AMI LineTOC  
   v hliníkové krabici (IP 66). 
• Analyzační jednotka pro UV oxidaci bez použití rea-

gentů, dvě vysoce přesné vodivostní elektrody vy-
robené z nerezu s integrovaným NTC teplotním 
senzorem pro automatickou teplotní kompenzaci. 

• 3-kanálové Peristaltické čerpadlo s automa-
tickým ředěním standardu (kontrola odezvy 
přístroje) 

• Možnost měření doneseného vzorku. 
• Nepřetržité sledování průtoku vzorku. 
• Komplet otestován výrobcem (snadná a jedno-

značná instalace) 
• Zobrazování alarmů a aktivace alarmového 

relé při dosažení kritických limitních hodnot 
podle zadání uživatele. 

Specifikace: 
• Rozsah měření TOC:              od 0 do 1000 

ppb 
• Zkouška vhodnosti systému podle USP<643> 
• Velký, podsvícený LCD displej zobrazující sou-
časně všechny měřené hodnoty, typ teplotní 
kompenzace a informace o stavu měření 

• Jednoduché menu v angličtině, němčině, fran-
couzštině nebo španělštině. Snadné programo-
vání všech parametrů pomocí displeje a       
klávesnice. 

• Elektronický záznam událostí a kalibračních 
údajů do zabudované paměti. 

• Datalogger na cca 1 500 záznamů ukládaných 
ve zvoleném intervalu. (download do PC vy-
žaduje HyperTerminal interface - opce). 

• Programovatelná automatická kontrola (ověřo-
vání) reakce senzorů pomocí koncentrovaného 
trvanlivého standardu a vnitřního ředění. 

• Dva proudové výstupy (0/4 – 20 mA)

 
  
 

 

      
 Monitor AMI LineTOC 

 
Volitelné doplňky: 
• Komunikační interface (RS485 Modbus RTU / 

Profibus DP) 
• Vstupní tlakový regulátor 

 
Objednací schéma Monitor AMI LineTOC           A – 2 3 . 612. 1 0 0 
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Měření TOC 
 
Metoda analýzy: UV oxidace bez použití 
reagentů, rozdíl vodivosti. 
Časová odezva < 2 min. 
 
Swansensor TOCON s integrovaným 
teplotním čidlem NT5K.  
 
UV zářič 
Životnost 6 měsíců 
V závislosti na aplikaci:  až 12 měsíců 
Výkon 11 W 
 
Měřící rozsah Rozlišení 
 0.1 až 1000 ppb TOC 0.1 ppb 
 Opakovatelnost 
0.1 až 50 ppb ± 1 ppb 
50 až 1000 ppb ± 2 % 
 Přesnost 
0.55 až 2 μs/cm  (20°C) +- 2% 
 
Automatická kontrola stability pomocí 
vysoce přesných odporů. 
Automatická kontrola odezvy pomocí 
koncentrovaného standardu a vnitřního 
ředění. 
 
Zkouška způsobilosti systému podle 
mezinárodních předpisů USP<643> a 
Ph.Eur.2.244. 
 
Automatická teplotní kompenzace 
 
Detekce průtoku vzorku 
 
Specifikace převodníku 
a jeho funkce 
 
Skříň elektroniky: hliníková slitina 
Krytí: IP 66 / NEMA 4X 
Displej: podsvícený LCD, 75 x 45 mm 
Elektrické svorky:  šroubovací 
Rozměry: 180 x 140 x 70 mm 
Hmotnost: 1.5 kg 
Teplota okolí: -10 až +50 °C 
Vlhkost: 10 až 90 % rel., bez kondenzace 
Napájení 
Napětí: 100- 240 VAC (± 10 %) 

 50/60 Hz (± 5 %) 
 nebo 24 VDC (± 15 %) 
Příkon: max. 36 VA 
 
Provoz 
Jednoduché ovládání pomocí menu 
“Messages”(zprávy), “Diagnostics” (dia-
gnostika), “Maintenance” (údržba), “Ope-
ration”(provoz) a “Installation” (instalace).  
 
Pro každé menu je možno zvolit jiné spe-
cifické ochranné heslo. 
Zobrazení měřené veličiny, alarmů a ča-
su. 
Záznam měřených hodnot, alarmů pří-
stroje, překročení limitů a kalibrační histo-
rie. 
Paměť na cca. 1 500 údajů v  
nastavitelném časovém intervalu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnost 
Ochrana paměti před ztrátou údajů i 
v případě výpadku napájení. 
Přepěťová ochrana vstupů a výstupů. 
Galvanicky oddělené měřené vstupy a 
výstupní signály. 
 
Monitoring teploty převodníku 
s programovatelným alarmem vyso-
ké/nízké limitní teploty. 
 
1 alarmové relé 
Jeden beznapěťový kontakt jako sumární 
alarm indikace naprogramovatelné veliči-
ny a indikace poruchy.  
Max. zátěž: 1A / 250 VAC 
 
1 vstup 
Jeden vstup pro beznapěťový kontakt. 
Programovatelná funkce. 
 
2 releové výstupy 
Dva beznapěťové kontakty programo- 
vatelné jako limitní spínače měřených 
veličin, řadiče nebo časovač s automatic-
kou funkcí hold. 
Max. zátěž: 1A / 250 VAC 
 
2 výstupní signály (3. volitelně) 
Dva programovatelné výstupní signály 
měřených hodnot (volný rozsah, linearita 
nebo bi-linearita) nebo jako kontinuální 
výstup pro řízení (řídící  parametr je pro-
gramovatelný). 
Analogový výstup: 0/4 - 20 mA 
Max. zátěž: 510 Ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Komunikační rozhraní  (opce) 
RS232 rozhraní pro download z loggeru 
do PC přes Microsoft HyperTerminal - 
nebo RS485 rozhraní (galvanicky oddě-
lené), Fieldbus protokolem Modbus nebo 
Profibus DP.  
 
 
Specifikace Monitoru  
 
Parametry vzorku 
Průtok: 1 … 5 l/h 
Teplota: 10 až 40 °C 
Vstupní tlak: až 1.5 bar 
    s tlakový regulátorem  až 5 bar 
Výstupní tlak: bez tlaku 
Vodivost: 0.055 až 2 μs/cm 
Velikost částic: < 100 μm 
Bez písku, bez oleje 
 
Připojení vzorku 
Vstup: šroubení Swagelok pro trubičku ¼“ 
Výstup: adaptér G ½“  pro hadici 
 Ø 20 x 15 mm 
 
Panel 
Rozměry: 850 x 400 x 200 mm 
Materiál: nerez ocel 
Celková hmotnost: 20 kg

 

Schema připojení 
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