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Stephan NeuburgerMichael Rademacher-Dubbick

Vážení zákazníci,

Komunikační technologie se stávají stále komplexnějšími, od polní instrumentace až po nejvyšší 
úroveň řízení. Zároveň neustále roste poptávka po měření a zaznamenávání fyzikálních veličin jako 
je průtok, výška hladiny, teplota, tlak a analytické parametry. V této souvislosti se nejdůležitějším 
požadavkem stává absolutní spolehlivost měřených hodnot. To znamená, že měřicí přístroj musí 
vždy poskytovat spolehlivé hodnoty, a to i v případě, že na něj působí rušivé vlivy - například změny 
rychlostního profilu nebo bubliny plynu v kapalině, a především musí zaručovat prakticky 100%-ní 
bezpečnost proti poruše. 

"Measure the facts" (měřit fakta) znamená nejen spolehlivé měření standardních provozních veličin-  
dokonce i za mimořádně obtížných podmínek - ale také jasnou a přesnou diagnostiku procesu až po 
materiálové složení měřeného média. Obojí totiž významně přispívá ke zlepšení řízení a kontroly 
všech procesů a umožňuje výrazné zvýšení efektivity a výkonnosti výroby.

Abychom mohli toto vše garantovat, zabývá se více než 400 inženýrů firmy KROHNE po celém světě 
výzkumem perspektivních technologií, které v budoucnu umožní další vývoj a zdokonalení měření. 
Jsme rodinná firma a bereme naši odpovědnost velmi vážně. Máme trvalé zastoupení ve více než 
130 zemích světa a zaměstnáváme více než 3500 pracovníků, abychom pro Vás zajistili špičkové 
moderní výrobky z jednoho zdroje a technická řešení připravená na míru Vašim potřebám v oblasti 
měření, a to v současnosti i v budoucnosti.

Dopis od vedení společnosti
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senzor pH
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senzor redox 
potenciálu

SMARTPAT  
ORP 8510 

senzor redox 
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SMARTPAT  
PH 1590 

senzor pH

SMARTPAT  
PH 2390 

senzor pH

SMARTPAT  
ORP 1590 

senzor redox 
potenciálu

SMARTPAT 
COND 1200 

senzor  
vodivosti

SMARTPAT 
COND 3200 

senzor  
vodivosti

SMARTPAT 
COND 5200 

senzor  
vodivosti
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senzor  
vodivosti

Strana  
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12/19/38
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Strana  
12/19/39
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Měřicí princip Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Chemie – x – x – x – – x – – – x –

Petrochemie – x – x – x – – x – – – x –

Farmacie x – o – – – – – – – – o – x

Polovodiče – – x – – – – – – – – x – –

Potravinářství 
(sledování a řízení 
procesů)

x – – – – – – – – – – – – x

Potravinářství 
(výroba páry) – – x – – – – – – – – o – x

Energetika (chladicí 
a napájecí voda) – – x – – x x o – – – x – o

Odsolování – o x – o x x o x x – x x o

Pitná voda x – x – x – x x o x x x o o

Provozní voda – x – x o x x o x x x – x –

Odpadní voda – x – x – x x o x x o – x –

 x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný

Přehled pro volbu výrobků: SENZORY SMARTPAT

Tato tabulka vám pomůže s výběrem správného senzoru pro vaši aplikaci

Přehled pro volbu výrobků
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Měřicí princip Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Potencio- 
metrický

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Chemie – x – x – x – – x – – – x –

Petrochemie – x – x – x – – x – – – x –

Farmacie x – o – – – – – – – – o – x

Polovodiče – – x – – – – – – – – x – –

Potravinářství 
(sledování a řízení 
procesů)

x – – – – – – – – – – – – x

Potravinářství 
(výroba páry) – – x – – – – – – – – o – x

Energetika (chladicí 
a napájecí voda) – – x – – x x o – – – x – o

Odsolování – o x – o x x o x x – x x o

Pitná voda x – x – x – x x o x x x o o

Provozní voda – x – x o x x o x x x – x –

Odpadní voda – x – x – x x o x x o – x –

 x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný

Tato tabulka vám pomůže s výběrem správného senzoru pro vaši aplikaci

Přehled pro volbu výrobků
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Přehled pro volbu výrobků: přístroje pro analýzu vody

Tato tabulka vám pomůže s výběrem správného přístroje pro vaši aplikaci

OPTISENS  
PH 8XX0/9X00, 

ORP 8XX0  
Řada senzorů

OPTISENS  
CL 1100  

(CI2,CIO2,O3) 
Řada senzorů 

OPTISYS  
CL 1100 

(CI2,CIO2,O3) 
Měřicí komplety 

OPTISENS  
COND 1200  

Řada senzorů

OPTISENS  
IND 1000 

Řada senzorů

OPTISYS  
TUR 1050  

Komplet pro  
měření zákalu

Strana 14/46/47 Strana 15/45 Strana 14/44 Strana 15/20/45 Strana 15/45 Strana 14/33/44

Měřicí princip Potenciometrický Potenciostatický Potenciostatický Měřicí princip Konduktivní  
vodivost

Induktivní  
vodivost

Rozptýlené světlo 
(úhel 90°) 

ISO 7027 nebo 
US-EPA 180.1

Pitná voda Pitná voda

Kvalita vody/ 
sledování limitů x x x Kvalita vody/ 

sledování limitů x – x

Kontrola kvality vody  
v distribučních sítích – – x Kontrola kvality vody v 

distribučních sítích – – x

Řízení procesu úpravy vody x x x Řízení procesu úpravy vody x x x

Monitorování filtrů – – – Monitorování filtrů x – x

Kontrola desinfekce – x x Kontrola desinfekce – – –

Energetika Energetika

Kontrola jakosti x x x Kontrola jakosti x – x

Řízení procesu úpravy vody x x x Řízení procesu úpravy vody x – x

Monitorování filtrů – – – Monitorování filtrů x – x

Regenerace ionexů – – – Regenerace 
ionexů – x –

Dávkování biocidů – x x Dávkování biocidů – – –

Ochrana membrán pro 
reverzní osmózu – x x Ochrana membrán pro 

reverzní osmózu – – –

Potravinářství Potravinářství

Řízení procesu úpravy vody x x x Řízení procesu úpravy vody x – x

Monitorování filtrů – – – Monitorování filtrů x – x

Regenerace ionexů – – – Regenerace ionexů – x –

Dávkování biocidů – x x Dávkování biocidů – – –

Ochrana membrán pro 
reverzní osmózu – x x Ochrana membrán pro 

reverzní osmózu – – –

x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný

Přehled pro volbu výrobků
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Strana 14/46/47 Strana 15/45 Strana 14/44 Strana 15/20/45 Strana 15/45 Strana 14/33/44
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Kontrola desinfekce – x x Kontrola desinfekce – – –

Energetika Energetika

Kontrola jakosti x x x Kontrola jakosti x – x

Řízení procesu úpravy vody x x x Řízení procesu úpravy vody x – x

Monitorování filtrů – – – Monitorování filtrů x – x

Regenerace ionexů – – – Regenerace 
ionexů – x –

Dávkování biocidů – x x Dávkování biocidů – – –

Ochrana membrán pro 
reverzní osmózu – x x Ochrana membrán pro 

reverzní osmózu – – –

Potravinářství Potravinářství

Řízení procesu úpravy vody x x x Řízení procesu úpravy vody x – x

Monitorování filtrů – – – Monitorování filtrů x – x

Regenerace ionexů – – – Regenerace ionexů – x –

Dávkování biocidů – x x Dávkování biocidů – – –

Ochrana membrán pro 
reverzní osmózu – x x Ochrana membrán pro 

reverzní osmózu – – –

x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný

Přehled pro volbu výrobků
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Přehled pro volbu výrobků: přístroje pro analýzu odpadních vod

Tato tabulka vám pomůže s výběrem správného přístroje pro vaši aplikaci

Přehled pro volbu výrobků

OPTISENS  
PH 83X0 

Řada senzorů

OPTISENS  
IND 1000  

Řada senzorů

OPTISENS 
TUR 2000 

Senzor zákalu

OPTISENS  
ADO 2000  

Senzor 
rozpuštěného 

kyslíku

OPTISENS  
ODO 2000 

Senzor 
rozpuštěného 

kyslíku

OPTISYS  
SLM 2100  

Měřič  
koncentrace 

kalu

Strana  
14/15/19/46

Strana  
15/45

Strana  
16/33/49

Strana  
16/29/49

Strana  
16/31/49

Strana 
16/34/37/48

Měřicí princip Potencio- 
metrický

Induktivní 
vodivost

Rozptýlené 
světlo (úhel 90°)

Ampero- 
metrický Optický Optický

Čištění odpadních vod

Vstup

Sledování hodnot  
v přitékajícím médiu x x x – – –

Usazovací nádrž

Automatická extrakce 
primárního kalu – – – – – x

Biologické čištění

Řízení aerace – – – x x –

Řízení doby  
zadržení kalu/ 
stáří kalu

– – o – – –

Dosazovací nádrž

Automatická  
extrakce kalu – – – – – x

Prevence úniku kalu – – – – – x

Čerpání vratného a 
odpadního kalu – – – – – –

Dávkování srážedel – – – – – –

Výstup

Výstupní kontrola 
odtékající vody x – x  x – –

x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný
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Přehled pro volbu výrobků: přístroje pro hygienické aplikace

Tato tabulka vám pomůže s výběrem správného přístroje pro vaši aplikaci

OPTISYS 
IND 8100 

Měřicí komplet 
induktivní 
vodivosti

OPTISENS  
COND 7200 

Senzor 
konduktivní 

vodivosti

OPTISENS  
IND 7000 
Senzor 

induktivní 
vodivosti

OPTISYS 
IND 7100 

Měřicí komplet 
induktivní 
vodivosti

Strana  
17/50

Strana  
17/51

Strana  
17/27/51

Strana  
17/50

Měřicí princip Induktivní  
vodivost

Konduktivní 
vodivost

Induktivní  
vodivost

Induktivní  
vodivost

Mlékárny

Kontrola jakosti přijatého mléka x x o o

Řízení procesu separa-
ce (mléko/voda) x – x o

Řízení procesů čištění CIP/SIP x – x x

Pivovary

Kontrola jakosti vstupní vody – x – –

Kontrola plnění sudů a lahví x – x x

Řízení procesu čištění lahví x o x x

Řízení procesů čištění CIP/SIP x – x x

Minerální voda

Kontrola jakosti čerpané vody – x – –

Řízení procesu a kvality změkčování x x x x

Řízení procesů čištění CIP/SIP x – x x

Farmacie

Měření čištěné/injekční vody – x – –

Destilace – x – –

Řízení procesů čištění CIP/SIP x x – –

 x = vhodný, o = vhodný za určitých podmínek, - = nevhodný

OPTISYS 
IND 7100 

Měřicí 
komplet 

induktivní 
vodivosti

OPTISYS 
IND 7100 

Měřicí kom-
plet 

induktivní 
vodivosti
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SMARTPAT - první řada analytických senzorů, které 
nepotřebují samostatné převodníky

Analyzátory SMARTPAT, uvedené na trh v roce 2013, představují 
revoluci v oblasti analýzy: firma KROHNE miniaturizovala převod-
ník tak, aby ho bylo možno vložit do hlavice senzoru. Díky unikátní 
technologii obvodů a speciálnímu zapouzdření nabízí řada 
SMARTPAT novou úroveň provozní spolehlivosti.

Senzory SMARTPAT se zapojují do 2vodičové smyčky. Mohou být 
používány jak v režimu point-to-point, tak v režimu multi-drop. Až 
32 senzorů je možno zapojit do smyčky s délkou více než 1000 m.

Každý senzor SMARTPAT je speciálně konstruován pro danou 
oblast použití: např. prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0) nebo 
hygienické aplikace. Díky standardizovanému provedení konektoru 
jsou senzory SMARTPAT kompatibilní s většinou existujících 
montážních adaptérů. Široký sortiment příslušenství je zárukou 
ještě snadnější integrace analyzátorů SMARTPAT do vaší aplikace:

 • OPTIBRIDGE, modem s rozhraním USB pro kalibraci senzorů 
offline a konfiguraci všech parametrů pomocí PACTware™  
FDT/DTM

 • SD 200 W/R, ukazatel napájený po smyčce pro montáž na zeď 
nebo do rámu

 • SJB 200 W/-Ex, propojovací skříňka s připojením pro ruční 
komunikátor HART® 

 • SMARTBASE se SW PACTware™, databáze pro snadnou 
manipulaci s daty a parametry senzoru při kalibraci offline a 
nastavování přístrojů. Umožňuje ukládat nastavené parametry  
a údaje o kalibracích senzorů SMARTPAT, vč. statistického 
modulu.

 • SMARTMAC 200 W, obslužná jednotka s funkcemi pro kalibraci 
a konfiguraci

Přímé připojení k procesnímu řídicímu systému

Firma KROHNE je jediný dodavatel, který nabízí skutečně otevřený 
komunikační standard - a přímé propojení mezi senzorem a pro- 
cesním řídicím systémem prostřednictvím sběrnice. Senzory 
SMARTPAT ukládají veškerá data a obousměrně je v digitální 
formě prostřednictvím proudového výstupu 4...20 mA s protokolem 
HART®  přenášejí do procesních řídicích systémů, ručních komuni-

Charakteristika řady SMARTPAT

Procesní řídicí systém/ 
Systém Asset Management

PLC

Modem FSK

Ruční komunikátor 
HART® s DD

Propoj. skříňka  
SJB 200 W/-Ex SMARTPAT 

s komunik. HART® 7
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Další podrobnosti najdete na 
www.goodbye-transmitters.com

Charakteristika řady SMARTPAT

kátorů, PC a jiných periferních zařízení a nadřízených systémů. Nastavení 
parametrů senzoru je možné pomocí libovolného komerčně dostupného 
ručního komunikátoru HART® a volně přístupného souboru HART® DD nebo 
prostřednictvím SW PACTwareTM FDT/DTM ve všech procesních řídicích a jiných 
nadřízených systémech. 

Kalibrace offline

Senzory řady SMARTPAT jsou jediné, které umožňují přímé připojení k PC 
prostřednictvím modemu OPTIBRIDGE (s kabelem a rozhraním USB) a kalibraci 
offline (např. v laboratoři) a nastavení parametrů pomocí PACTware™ FDT/DTM. 
Při kalibraci offline mohou být senzory očištěny a zároveň regenerovány.  
V závislosti na typu aplikace a provozních podmínkách se tak jejich životnost 
může až čtyřnásobně prodloužit.

Kalibrace, čištění a regenerace senzoru v laboratoři má oproti provádění  
těchto úkonů za proměnlivých podmínek v místě aplikace nespornou výhodu. 
Při kalibraci v čisté laboratoři za definovaných podmínek lze rovněž docílit 
přesnějších výsledků. Takto je pak možno dosáhnout větší přesnosti měření  
a lepší kvality produktu.

Kromě toho je možno senzory SMARTPAT  kalibrovat a nastavovat i online 
v místě aplikace pomocí ručního komunikátoru HART® a volně přístupného 
software HART® DD.

Úspora nákladů, času a námahy

Přemístění obvodů z externího převodníku do hlavice senzoru představuje ve 
srovnání s konkurenčními konvenčními analyzátory významné snížení nákladů  
a nároků na údržbu celého měřicího místa. Kromě toho ušetří kalibrace offline 
značné množství času a námahy. Spolu s tím vzroste produktivita a efektivnost 
příslušné aplikace.



Senzory pH/redox potenciálu

SMARTPAT PH 8530  
Senzor pH pro měření 
čisté vody

SMARTPAT PH 8570* 
Hygienický senzor pH pro 
potravinářství a farmacii

SMARTPAT PH 8150*  
Výkonný senzor pH pro 
chemický průmysl

SMARTPAT PH 8320*  
Odolný senzor pH pro měření 
vody a odpadních vod

SMARTPAT PH 8510 
Senzor pH pro běžné 
aplikace při měření vody

SMARTPAT ORP 8150*  
Výkonný senzor redox poten-
ciálu pro náročné aplikace

SMARTPAT PH 1590  
Robustní senzor pH s provoz-
ním připojením 3/4" NPT pro 
měření vody a odpadních vod

SMARTPAT COND 1200 
Senzor vodivosti pro běžné 
aplikace při měření vody

SMARTPAT COND 3200 
Senzor konduktivní vodivosti 
pro měření čisté vody

SMARTPAT COND 5200* 
Senzor konduktivní vodivosti 
pro náročné aplikace

SMARTPAT COND 7200 
Senzor konduktivní vodivosti 
pro hygienické aplikace

Senzory vodivosti

SMARTPAT ORP 8510 
Senzor redox potenciálu 
pro aplikace při měření 
vody

SMARTPAT ORP 1590  
Robustní senzor redox potenciálu 
s připojením 3/4" NPT pro měření 
vody a odpadních vod

SMARTPAT PH 2390  
Robustní senzor pH s pro-
vozním připojením 3/4" NPT 
pro měření odpadních vod

*k dispozici rovněž v provedení Ex



Montážní adaptéry

Příslušenství

SJB 200 W/-Ex 
Propojovací skříňka pro 
připojení senzoru k řídicímu 
systému

OPTIBRIDGE* 
Modem s rozhraním USB pro 
offline kalibraci a konfiguraci 
se SW PACTware™ FDT/DTM

SMARTMAC 200 W* 
Obslužná jednotka pro 
nastavení a kalibraci 
senzorů SMARTPAT, 
napájená po smyčce

SD 200 W/R* 
Ukazatel na zeď nebo do 
rámu, napájený po smyčce

SENSOFIT RAM 5810/5830 
Automaticky vysunovací 
(pneumatické) adaptéry pro 
náročné podmínky v chemic-
kém průmyslu

SENSOFIT RET 5810/5830 
Ručně vysunovací adaptéry pro 
snadnou výměnu senzoru bez 
přerušení provozu

SENSOFIT INS 1310 
Statické zasouvací adapté-
ry pro spolehlivé připojení 
k nádržím a potrubím 
v běžných aplikacích

SENSOFIT IMM 2920 
Ponorný adaptér pro montáž 
v nádržích a otevřených 
jímkách

SENSOFIT FLOW 1710 
Adaptér z korozivzdorné oceli 
pro montáž do potrubí pro 
všechny aplikace

SENSOFIT INS 7311/7312 
Statické zasouvací adaptéry 
pro spolehlivé připojení 
k nádržím a potrubím 
v hygienických aplikacích

Senzory SMARTPAT pro zpracovatelský průmysl

Rovněž dodáváme:
• Soubory DTM pro PACTwareTM

• SMARTBASE – databáze pro správu  dat ze senzorů 
 a statistiku
• FSK USBex - modem s rozhraním pro kalibraci senzorů 
 v nebezpečných prostorech offline
• Kabely k senzorům a různé kalibrační roztoky

SENSOFIT RET 5000
Ručně vysunovací adaptér 
s kulovým kohoutem pro 
snadnou výměnu senzoru 
bez přerušení provozu



MAC 100 
Převodník signálu

OPTISENS ORP 8500 
Senzor redox potenciálu s velkým 
platinovým kroužkem pro přesné  
a spolehlivé měření vody

OPTISENS PH 8390, 8590 
Senzory pH s membránami 
z různých materiálů pro měření 
vody a odpadních vod

OPTISENS PH 8100 
Senzor pH se snímačem Pt100 
pro média s nízkou vodivostí a 
vysoké teploty

OPTISENS ORP 8590 
Senzor redox potenciálu s vel-
kým platinovým kroužkem pro 
měření vody a odpadních vod

OPTISYS CL 1100 
Komplet pro měření volného chlóru, 
oxidu chloričitého a ozónu s automa-
tickým čištěním senzoru pro bezpečné 
použití a prodlouženou životnost 

OPTISYS TUR 1050 
Komplet pro měření zákalu se 
snadnou a efektivní kalibrací 
kyvety a automatickým čištěním 
ultrazvukem

Měřicí komplety



SENSOFIT INS 1310
Statický zasouvací adaptér pro
spolehlivé připojení k nádržím a 
potrubím v běžných aplikacích

SENSOFIT FLOW 1000 
Adaptér do potrubí s optimalizovaným 
rychlostním profilem a snadnou montáží

OPTISENS CL1100 
Senzor pro měření volného chlóru, 
oxidu chloričitého a ozónu v pitné 
vodě se zlatou elektrodou, bez 
membrány, nenáročný na údržbu

OPTISENS COND 1200 
Senzor konduktivní vodivosti 
z korozivzdorné oceli se 2 elektro- 
dami pro běžné aplikace

OPTISENS IND 1000 
Spolehlivý a nečistoty odpuzu-
jící senzor induktivní vodivosti 
vhodný i pro odpadní vody

OPTISENS PH 8500 
Senzor pH s keramickou membránou 
pro běžné aplikace při měření vody

OPTISENS PH 8300 
Senzor pH s membránou z PTFE odpuzující 
nečistoty pro měření odpadní, povrchové a 
provozní vody

SENSOFIT IMM 1000 
Ponorný adaptér z polymerních 
materiálů s příznivou cenou pro 
všechny aplikace

OPTISENS PH 9100, 9500  
Senzory pH plněné kapalným KCl 
pro speciální aplikace

Přístroje pro měření vody a odpadních vod

Montážní adaptéry



OPTISENS ADO 2000 
Amperometricý senzor pro měření 
rozpuštěného kyslíku se snadno 
vyměnitelnou patronou s elektrodou

OPTISENS ODO 2000 
Optický senzor pro měření rozpuštěného 
kyslíku, nenáročný na údržbu a rekali- 
braci, s automatickým čištěním

OPTISENS TUR 2000 
Zákaloměr na principu měření rozptýleného 
světla v blízkém infračerveném pásmu pod 
úhlem 90°, s automatickým čištěním

MAC 100 
Převodník signálu

Přístroje pro měření odpadních vod

OPTISYS SLM 2100 
Optický měřicí komplet pro měření 
sedimentačního profilu a spojité 
sledování výšky kalového mraku

Měřicí komplety

SENSOFIT IMM 2000  
Teleskopická tyč ze sklolaminátu pro 
senzory OPTISENS ODO/ADO/TUR 
s provozním připojením 3/4” NPT



Přístroje pro hygienické aplikace

OPTISENS COND 7200 
Senzor konduktivní vodivosti 
s hygienickým připojením

OPTISENS IND 7000 
Hygienický senzor pro měření 
induktivní vodivosti

MAC 100 
Převodník signálu

OPTISYS IND 7100 
Měřicí komplet pro měření induktivní 
vodivosti pro rozmanité průmyslové 
aplikace

OPTISYS IND 8100 
Hygienický měřicí komplet pro měření 
induktivní vodivosti z korozivzdorné 
oceli pro potravinářství
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Měřicí princip

První senzor pH zkonstruoval Arnold Orville Beckmann 
v roce 1935 pro měření obsahu kyseliny citronové v citro- 
nech. Tyto senzory pH využívaly potenciometrický princip 
založený na měření Nernstova potenciálu přes membrá-
nu ze speciálního skla.

Speciální skleněná membrána senzoru pH je schopna 
oboustranně přijímat ionty H+ z povrchu měřené kapaliny. 
Proto dochází k vytvoření elektrického potenciálu, který 
je úměrný koncentraci iontů H+. Uvnitř elektrody se 
nachází vnitřní elektrolyt (vnitřní pufr) se známou hod- 
notou pH, vhodný pro danou aplikaci. Na obou stranách 
membrány se kvůli odlišným hodnotám pH vnitřního a 
vnějšího elektrolytu vytváří rozdíl potenciálů. Kompletní 
obvod pro měření pH je tvořen polovičním pH článkem 
popsaným výše a referenční elektrodou. Referenční 
elektroda generuje stálé napětí nezávislé na hodnotě pH, 
které se nazývá referenční potenciál.
 
Referenční elektroda je v elektrickém kontaktu s měře-
ným médiem prostřednictvím membrány. Ta uzavírá 
elektrický obvod a napětí vytvořené ve smyčce je možno 
měřit převodníkem signálu. Poloviční pH článek a 
referenční elektroda jsou obvykle umístěny v jednom 
kombinovaném senzoru.

Oxidačně-redukční reakce

Jako oxidačně-redukční označujeme reakce, při kterých 
dochází k přenosu elektronů od jednoho reakčního 
partnera ke druhému. Přitom vzniká oxidačně-redukční 
potenciál (ORP), který poskytuje informaci o jednotlivých 
reakčních partnerech a o tom, který z nich se oxiduje a 
který redukuje. Senzor pro měření ORP má podobnou 
konstrukci jako kombinovaná elektroda pro měření pH. 
Měřicí elektroda však není vyrobena ze skla, ale z kovu 
(zlata nebo platiny). Hodnota ORP se určuje na základě 
měření galvanického napětí mezi kovovou špičkou 
elektrody a kapalným médiem.

Měření pH/redox potenciálu (ORP)

Charakteristika: 

 • Digitální a analogové senzory

 • 2vodičově napájené senzory  
s integrovaným převodníkem

 • Skutečně otevřený komunikační 
standard – HART®

 • Schválení do prostředí s nebezpečím 
výbuchu (zóna 0), např. IECEx

 • Zvýšená bezpečnost díky přímému 
připojení k procesnímu řídicímu 
systému

 • Prodloužená životnost senzoru díky 
kalibraci offline a regeneraci

 • Kompletní statistika po dobu  
životnosti senzoru

 • Ochrana krytím IP68

 • Membrány z různých materiálů  
pro různé aplikace

 • Integrovaný snímač teploty

 • Vyhovují většině používaných  
montážních adaptérů

 • Není nutno používat speciální kabely

Napětí pH

Poloviční pH 
článek

Referenční 
elektroda

Membrána
Skleněná 

membrána

Vnitřní pufr

Ionty H+ 

Nernstův potenciál
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Typické aplikace

Chemie
 • Všechny typy neutralizačních 
procesů

 • Reverzní osmóza
 • Výroba plastů
 • Výroba hnojiv

Farmacie / potravinářství
 • Řízení procesů ve farma- 
ceutické výrobě

 • Řízení procesů při výrobě  
sýra, mléka, piva, ovocných 
šťáv, jogurtu

Energetika / výroba polovodičů
 • Řízení reverzní osmózy
 • Řízení chlazení vodou
 • Řízení úpravy napájecí vody

Čištění odpadních vod
 • Kontrola vlastností povrchové  
a odpadní vody

 • Biologická kontrola vody
 • Neutralizace průmyslové/
splaškové odpadní vody

 • Řízení procesů
 • Dávkování flokulantů
 • Média znečištěná tukem

Vodní hospodářství
 • Kontrola procesů a sledování 
limitů v pitné vodě

SMARTPAT PH 8150 s adaptérem SENSOFIT RET 5810 v chemické výrobě

Senzory pH a redox potenciálu (OPR) řady SMARTPAT a OPTISENS se dodávají 
s různými typy těles, membránových skel a materiálů membrány. Pro některá 
provedení jsou k dispozici schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0) 
a hygienické certifikáty.

Senzory pH a redox potenciálu jsou vhodné pro rozmanité aplikace, od kontroly 
parametrů čisté vody a monitorování procesů s vysokými nároky na hygienu až 
po použití v náročných podmínkách na čistírnách odpadních vod nebo v chemic-
kém průmyslu. Senzory pH a redox potenciálu řady SMARTPAT jsou prvními 
analyzátory na trhu s integrovaným převodníkem, a tedy snadnou integrací do 
nadřízených systémů prostřednictvím proudového výstupu s komunikací HART®. 

Naše senzory řady SMARTPAT/OPTISENS tedy lze snadno přizpůsobit téměř 
každé aplikaci při analýze kapalin.

Pro snadnou integraci

SMARTPAT 
PH 8150

OPTISENS  
PH 8300

OPTISENS  
PH 8500

OPTISENS  
ORP 8500

OPTISENS  
PH/ORP 8X90

SMARTPAT 
PH 8530

SMARTPAT  
PH 8570

SMARTPAT  
PH 8320
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Měření konduktivní vodivosti

Měřicí princip

Vodivost roztoku je definována jako jeho schopnost vést elektrický 
proud mezi dvěma elektrodami. Proud je v roztocích (elektroly-
tech) přenášen pomocí iontů. Čím vyšší je koncentrace iontů, tím 
více proudu prochází. Pomocí Ohmova zákona definujeme: odpor 
= napětí/proud, přičemž odpor kapaliny lze určit měřením proudu 
při konstantním napětí. Měrná vodivost je definována jako 
převrácená hodnota odporu (1/odpor). Jednotkou vodivosti je 
siemens a nejčastěji se konduktivní vodivost vyjadřuje v µS/cm.

Důležitým parametrem pro měřicí rozsah senzoru vodivosti jsou 
geometrické rozměry elektrod. Pro měření konduktivní vodivosti 
platí následující pravidla:

1. Čím větší je vzdálenost mezi elektrodami, tím větší je odpor.
2. Čím větší je plocha elektrody, tím menší je odpor. 

Plochu (A) a vzdálenost (L) je nutno vhodně zkombinovat, aby bylo 
dosaženo požadovaného měřicího rozsahu. Tzv. "konstanta cely" 
se vypočítá ze vztahu c=L/A. 

Charakteristika: 

 • Digitální a analogové senzory

 • 2vodičově napájené senzory  
s integrovaným převodníkem

 • Skutečně otevřený komunikační 
standard – HART®

 • Schválení do prostředí s nebezpečím 
výbuchu (zóna 0), např. IECEx

 • Zvýšení bezpečnosti díky přímému 
připojení k řídicímu systému

 • Integrovaný snímač teploty

 • Různé konstanty cely pro široké 
spektrum aplikací

 • Elektrody vyrobeny z korozivzdorné 
oceli, titanu nebo grafitu

 • Různá provozní připojení 
pro snadnou integraci

 • K dispozici i v hygienickém provedení
c = 0,1 c = 0,01

Měření 
proudu

Měřicí 
elektrody

Konstanta cely = vzdálenost/plocha 
Rovnice: c = L/A

Měření konduktivní vodivosti

Napájecí napětí
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Typické aplikace

Energetika
 • Sledování parametrů 
kondenzátu, chladicí vody, 
napájecí vody pro kotle

 • Reverzní osmóza
 • Monitorování ionexů

Vodní hospodářství
 • Monitorování procesů při 
úpravě vody (průmyslové  
a pitné)

Polovodiče
 • Sledování kvality ultračisté 
vody při výrobě polovodičů

Potravinářský průmysl, 
farmacie

 • Sledování parametrů čisté  
a ultračisté vody

 • Procesy separace 
(mléko/voda)

 • Destilace
 • Elektrodeionizace
 • Monitorování ionexů / 
reverzní osmózy 
 

Chemie
 • Procesy separace  
(žíraviny/voda)

 • Řízení procesu úpravy vody
 • Řízení procesu čištění 
odpadní vody

Snadná integrace

Měření konduktivní vodivosti se používá v mnoha aplikacích a po  
pH se jedná o druhý nejdůležitější parametr analytického měření.

To platí i pro senzory řady SMARTPAT COND a OPTISENS COND.  
Velký výběr konstant cely a různé materiály elektrod umožňují 
použití jak pro ultračistou a pitnou vodu, tak pro agresivnější 
chemikálie.

Díky moderní integrované technologii převodníku je navíc nyní 
možno připojit senzory SMARTPAT COND přímo k jakémukoliv 
běžnému systému pro řízení procesů prostřednictvím komunikace 
4…20 mA/HART®. Proto se velmi snadno integrují do libovolné 
provozní infrastruktury.

OPTISENS  
COND 1200

SMARTPAT 
COND 3200

SMARTPAT 
COND 7200

SMARTPAT 
COND 5200
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Dobře organizovaný systém

Od průtoku k analýze - použití osvědčené  
provozní a servisní koncepce

Použití nejmodernější technologie má smysl pouze  
v případě, že je snadno přístupná a jednoduše se 
používá - uživatelsky příjemné přístroje, ať již při 
montáži, uvedení do provozu nebo komunikaci byly pro 
firmu KROHNE vždy jednou z hlavních priorit. U firmy 
KROHNE proto uživatelsky příjemné prostředí začíná 
v elektronice. V průběhu let naši aplikační inženýři 
vyvinuli komplexní systém, který nazýváme General 
Device Concept (GDC). Zákazníci používající průtoko-
měry a hladinoměry firmy KROHNE využívají výhody 
této koncepce již mnoho let. Nyní firma KROHNE jako 
jediný výrobce rozšiřuje tuto koncepci i na analyzátory. 

Převodník signálu MAC 100 využívá stejnou koncepci 
GDC jako naše průtokoměry a hladinoměry, což 
znamená rychlé uvedení do provozu, zkrácení doby 
potřebné pro zaškolení obsluhy a standardizaci Vašich 
měřicích přístrojů. Zjednodušení ovládání přístroje 
znamená další úsporu nákladů.

Pro Vás to znamená:

Stejné uživatelské rozhraní (HMI)

MAC 100 využívá stejný moderní grafický displej jako 
další výrobky firmy KROHNE, které používáte. 
Multifunkční displej se čtyřmi obrazovkami měřených 
hodnot poskytuje komplexní informace o měřených 
hodnotách, stavu přístroje a trendech. Uživatelsky 
příjemné rozhraní má jen čtyři jednoduchá a užitečná 
tlačítka. 

MAC 100

Charakteristika přístrojů firmy KROHNE
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Modulární konstrukce umožňuje mimořádnou 
přizpůsobivost konfigurace od cenově příznivých 
jednokanálových převodníků až po komplexní  
měřicí systémy.

K převodníku lze připojit analogové senzory řady 
OPTISENS. To znamená, že jediný převodník zvládne 
širokou škálů různých aplikací při analýze kapalin.

Díky robustnímu hliníkovému krytu s krytím IP66  
je MAC 100 mimořádně vhodný pro umístění 
v nepříznivém okolním prostředí.

Dobře organizovaný systém

Stejná koncepce servisu

Jelikož je platforma pro hardware i software stejná 
jako u ostatních výrobků firmy KROHNE, náhradní  
díly a servis jsou jednotné pro všechny přístroje. To 
znamená snížení nákladů na náhradní díly. Doba 
zaškolení obsluhy a servisních techniků je rovněž 
minimální, zejména pro ty, kteří jsou již zvyklí na 
průtokoměry a hladinoměry firmy KROHNE a snadno 
si tedy osvojí i analytické přístroje. 

Stejná koncepce komunikace

Stejně jako jiné přístroje firmy KROHNE komunikuje 
MAC 100 prostřednictvím běžných analogových a 
digitálních rozhraní. 

Stejná modulární struktura pro řešení na míru

Stejně jako převodníky průtokoměrů a hladinoměrů 
lze MAC 100 upravit na základě vašich specifických 
požadavků. Zadáte požadovaný počet a typ vstupů a 
výstupů signálu a definujete parametry měřicího 
místa a požadované měřené hodnoty. 

Volný chlór/oxid 
chloričitý/ozón

Amperometrické měření 
rozpuštěného kyslíku

Optické měření  
rozpuštěného kyslíku

Zákal (rozptýlené 
světlo pod úhlem 90°)

pH/ORP  
(redox potenciál)

Induktivní vodivost

Konduktivní vodivost
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Měřicí princip

Potenciostatický senzor má tři elektrody: měřicí elektrodu  
(zlatou), protielektrodu (zlatou) a referenční elektrodu (z Ag/AgCl).

Mezi měřicí elektrodou a protielektrodou se vytvoří přesný  
potenciál. Měřicí elektroda se začne polarizovat a v její blízkosti  
se začne shromažďovat záporný náboj. Po dokončení polarizace 
elektrický proud klesne na 0 mA na tak dlouho, dokud se polari- 
zační vrstva nezmění. Molekuly volného chlóru, které narážejí do 
měřicí elektrody, jí odebírají určitou definovanou část náboje a  
mění tak stav měřicího potenciálu.

Převodník trvale měří potenciál mezi měřicí a referenční elek- 
trodou a ihned potenciál vyrovnává, jakmile se začne měnit. Proud 
potřebný pro udržení konstantního potenciálu je přímo úměrný  
koncentraci volného chlóru v měřeném médiu. Měření oxidu  
chloričitého a ozónu probíhá na stejném principu.

Měření volného chlóru /  
oxidu chloričitého / ozónu

Charakteristika:

 • Senzor bez membrány pro dlouho-
dobou stabilitu a snadnou údržbu

 • Senzor s délkou 12 mm plněný 
gelem pro široké spektrum aplikací

 • Potenciostatické měření s rychlou 
odezvou

 • Automatické čištění senzoru pro 
prodloužení intervalů pravidelné 
údržby

 • Měřicí komplet s integrovanou 
kompenzací pH

Měření proudu Měření 
polarizačního 
napětí

Referenční 
elektroda

Měřicí  
elektroda

Protielektroda

HClO

HClO

HClO

Cl-

Cl-

Cl-
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Pro usnadnění obsluhy firma KROHNE dále nabízí  
OPTISYS CL 1100 - předem propojený a vyzkoušený 
kompletní systém pro měření chlóru včetně všech  
potřebných součástí pro měření, kompenzaci a rychlou  
a nenáročnou instalaci.

Unikátní kombinace senzoru OPTISENS CL 1100  
a automatického čištění ASR znamená mimořádně nízké 
nároky na údržbu celého systému OPTISYS CL 1100.

Automatické čištění si poradí i s velmi odolnými povlaky  
a prodlužuje tak životnost přístroje. 

Naměřené množství chlóru se kompenzuje pomocí inte- 
grovaného měření teploty za libovolných provozních pod- 
mínek. Systém pro měření chlóru také může obsahovat 
kompenzaci pH a zvládne pak bez problémů kompletní 
měřicí rozsah pro chlór, tedy i při vyšších hodnotách pH.

Pokud zkombinujete OPTISYS CL 1100 s naším systémem 
pro měření zákalu OPTISYS TUR 1050, získáte to nejlepší 
řešení pro každou čerpací stanici.

Senzor se samočištěním a 
prodlouženou životností

Typické aplikace
Vodní hospodářství

 • Sledování kvality pitné vody
 • Kontrola desinfekce
 • Řízení procesu úpravy vody
 • Nouzová chlorace pitné vody

Čištění odpadních vod
 • Sledování limitních hodnot 
vypouštěné vody

OPTISYS CL 1100 a OPTISYS TUR 1050  
pro monitorování kvality vody v čerpacích stanicích

OPTISYS CL 1100  
pro sledování kvality pitné vody



Měření induktivní vodivosti

Měřicí princip

Dobře známý Faradayův zákon elektromagnetické indukce se  
zde používá k určení vyšších hodnot vodivosti v roztocích, kdy  
již přímé kontaktní měření není příliš vhodné. 

Pokud elektrická cívka vytváří magnetické pole a umístíme do  
její blízkosti druhou elektrickou cívku, dojde k přenosu určitého 
množství elektrické energie do této druhé cívky. U senzorů pro 
měření induktivní vodivosti proudí měřená kapalina přímo 
středem obou cívek. Množství energie přenesené z primární  
do sekundární cívky je přímo úměrné elektrickému odporu 
měřeného roztoku.

Charakteristika: 

 • Elektrody nejsou v kontaktu  
s měřeným médiem

 • Různé materiály v závislosti na 
aplikaci - např. PVDF, PP, PEEK

 • Odolnost vůči znečištění

 • Integrovaná automatická teplotní 
kompenzace s rychlou odezvou 

 • Vynikající dlouhodobá stabilita

 • Dokonalá linearita při velkých 
hodnotách vodivosti

 • Nedochází k polarizaci při velkých 
vodivostech

 • Různá provozní připojení včetně 
hygienických připojení

 • Ponorná verze pro umístění  
v otevřených kanálech

 • Hygienické provedení

Sinusový průběh 
napájení Ustř

Měření induko-
vaného 
napětí

Primární cívka Sekundární 
cívka
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Odolnost vůči nečistotám

Senzory OPTISENS IND mohou být používány pro měření vodivosti 
agresivních médií jako jsou odpadní voda, mořská voda a roztoky 
kyselin. 

Proč? Protože měřicí elektrody senzorů OPTISENS IND nejsou 
v přímém kontaktu s měřeným médiem. Senzory jsou vyrobeny 
z chemicky odolných a nečistoty odpuzujících materiálů jako 
PVDF, PP nebo PEEK.

Díky robustní konstrukci a odolným materiálům mají senzory 
OPTISENS IND dlouhou živostnost a prakticky nevyžadují žádnou 
údržbu. 

Senzory řady OPTISENS IND 7000 mohou být dodány s hygienic-
kými připojeními a schváleními pro použití v potravinářském 
 a farmaceutickém průmyslu. Hygienické senzory jsou rovněž 
k dispozici jako součást kompaktního měřicího systému  
OPTISYS IND 7100 nebo OPTISYS IND 8100.

Typické aplikace

Vodní hospodářství
 • Regenerace ionexů
 • Řízení procesu odsolování 
mořské vody

Čištění odpadních vod
 • Sledování limitních hodnot 
v průmyslové vodě přitékající  
na čistírnu odpadních vod 

Potravinářství
 • Kontrola výsledných výrobků 
(mlékárny, pivovary)

 • Procesy CIP/SIP
 • Regenerace ionexů (výroba páry)

Měření induktivní vodivosti

OPTISENS IND 7000

Měření vodivosti sloužící ke kontrole výsledného  
produktu u výrobce nealkoholických nápojů

OPTISYS IND 8100  
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Charakteristika: 

 • Sebepolarizující amperometrická cela

 • Rychlá odezva ve všech aplikacích

 • Integrovaná teplotní kompenzace pro 
dosažení spolehlivých výsledků 
měření

 • Kryt z korozivzdorné oceli pro náročné 
aplikace

 • Prodloužení intervalů pravidelné 
údržby díky velké zásobě elektrolytu

 • Snadná údržba výměnou patrony 
senzoru

 • Vhodný pro připojení k převodníku 
signálu MAC 100 nebo jako 2vodičový 
přístroj napájený po smyčce přímo 
k procesnímu řídicímu systému

Měřicí princip

Měřicí princip amperometrického měření rozpuštěného kyslíku 
(DO) byl vyvinut americkým biochemikem C. Lelandem Clarkem 
v roce 1954, který zkonstruoval první komerčně použitelný senzor 
pro měření rozpuštěného kyslíku. Tento senzor se dodnes běžně 
používá například při měření odpadní vody v aeračních nádržích 
nebo na rybích farmách.

Clarkova elektroda je tvořena stříbrnou katodou (A) a olověnou 
anodou (B), které jsou ponořeny v elektrolytu (C). Tyto elektrody 
jsou od vodného roztoku odděleny propustnou membránou (D), 
např. z Teflonu® (PTFE). Pokud je senzor ponořen do měřeného 
média, např. do odpadní vody ve fázi biologického čištění, kyslík 
difunduje přes membránu dovnitř elektrody. Na katodě pak probíhá 
redukce kyslíku. 

Katoda předává molekulám kyslíku elektrony, molekuly jsou pak 
díky změně náboje přitahovány k anodě. Na anodě pak dochází 
k oxidaci, tedy k uvolňování elektronů. Proud (E), který vzniká tímto 
přenosem elektronů, je přímo úměrný parciálnímu tlaku kyslíku 
v měřeném médiu. 

Amperometrické měření 
rozpuštěného kyslíku

E: měření 
proudu

Amperometrické měření rozpuštěného kyslíku

A: stříbrná 
katoda

B: olověná 
anoda

C: elektrolyt KCl

D: propustná membrána



Amperometrické senzory pro měření rozpuštěného kyslíku se 
často používají na čistírnách odpadních vod pro řízení a kontrolu 
biologického čištění odpadní vody.

V těchto aplikacích, kde vlasy a vlákna mohou způsobit zdrsnění 
povrchu senzoru a znečištění biovrstvou znesnadňuje měření, 
funguje OPTISENS ADO 2000 výborně. Robustní kryt z korozi-
vzdorné oceli má velký průměr, díky kterému se minimalizuje 
abraze a znečištění, a tedy i potřeba ručního čištění. 

Kromě toho, teflonová membrána - odolná vůči abrazi i za 
nepříznivých podmínek - stejně jako velký zásobník elektrolytu 
přispívají k prodloužení intervalů pravidelné údržby a k minimál-
nímu kolísání měřených hodnot. Díky konstrukci s vyměnitelnou 
patronou je možno celou elektrodu rychle a snadno vyměnit.

Stabilní měření s minimální údržbou  
a vysokou přesností

Typické aplikace

Vodní hospodářství
 • Rybí farmy (čistá voda)
 • Sledování kvality pitné vody

Čištění odpadních vod
 • Řízení aerace při biolo- 
gickém čištění odpadních vod

 • Ochrana vod před 
znečištěním

Měření rozpuštěného kyslíku při řízení aerace na čistírně odpadních vod

OPTISENS ADO 2000

Patrona s elektrodami
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Přesné měření bez rekalibrace

Měřicí princip

Jako alternativa k amperometrickému měření může být koncen- 
trace rozpuštěného kyslíku měřena také opticky.

Možnosti použití optických metod pro měření kyslíku jsou intenzivně 
zkoumány od poloviny 80. let minulého století. Optický senzor 
rozpuštěného kyslíku OPTISENS ODO 2000 obsahuje barvivo citlivé 
na kyslík (fluorofor) umístěné v polymerní vrstvě propustné pro 
kyslík, která je v přímém kontaktu s měřeným médiem. 

Fluorofor je vybuzen do excitovaného stavu modrým světlem LED 
diody umístěné uvnitř senzoru. Vybuzený fluorofor pak tuto energii 
během několika mikrosekund vyzáří jako červené světlo. Molekuly 
kyslíku přicházející do styku s vybuzeným fluoroforem mu mohou 
odebírat energii, přičemž pak nedojde k jejímu vyzáření. V tom 
případě je intenzita vyzářeného červeného světla nižší (dojde 
k útlumu fluorescence). 

Z toho plyne, že intenzita vyzářeného červeného světla klesá 
s rostoucím obsahem kyslíku. Intenzita vyzářeného červeného 
světla se měří detektorem světla. Změna intenzity se využívá ke 
zjišťování koncentrace kyslíku v měřeném médiu. 
Kompenzace posuvu intenzity světla vyzařovaného modrou LED 
diodou je zajišťována pomocí přímého měření intenzity druhým 
detektorem světla. 

Optické měření rozpuštěného kyslíku

Charakteristika: 

 • Bez nutnosti pravidelné rekalibrace

 • Spolehlivé měření na principu 
fluorescence

 • Rychlá odezva ve všech aplikacích

 • Médium nemusí proudit

 • Nízké náklady na vlastnění

Optické měření rozpuštěného kyslíku

Dva shodné 
detektory světla

Nosná vrstva

Fluorescenční 
vrstva

Měřené  
médium 
obsahující 
rozpuštěný 
kyslík

LED dioda

Barevný filtr
Barevný 
filtr
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Optické senzory pro měření rozpuštěného kyslíku se často používají pro 
měření a řízení koncentrace kyslíku v průběhu biologického čištění 
odpadních vod. 

OPTISENS ODO 2000 od firmy KROHNE je obzvláště vhodný pro malé a 
střední čistírny odpadních vod, kde je vzhledem k omezeným prostředkům 
na údržbu obtížné provádět pravidelnou rekalibraci a čištění.

Senzor OPTISENS ODO 2000 využívající optický princip založený na 
fluorescenci nevyžaduje pravidelnou rekalibraci. Přesnost a spolehlivost 
zůstávají konstantní.

Přesné měření bez rekalibrace

OPTISENS ODO 2000 při měření koncentrace rozpuštěného kyslíku 
v aerační nádrži na čistírně odpadních vod ve Stuttgartu (Německo)

Typické aplikace

Vodní hospodářství
 • Rybí farmy (čistá voda) 

Čištění odpadních vod
 • Řízení aerace při biologickém 
čištění odpadních vod

 • Ochrana vod před znečištěním

OPTISENS ODO 2000

Kotouč s luminoforem 
a montážním příslušenstvím
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Charakteristika: 

 • Přesné měření zákalu do 40 FNU/NTU 
metodou měření rozptýleného světla 
pod úhlem 90°.

 • Měření podle ISO 7027 / US EPA 180.1

 • Přístroj s nejrychlejší kalibrací na  
trhu (< 15 minut)

 • Opakovaně použitelné kalibrační 
kyvety, nepoužívá se nebezpečný 
formazín

 • Velká přesnost měření v celém 
rozsahu díky unikátní kalibraci  
ve třech bodech

 • Rychlá odezva díky malému objemu 
vzorku

 • Automatické čištění ultrazvukem

 • Vynikající poměr výkon/cena  
z hlediska nákladů na údržbu a 
kalibraci

Měřicí princip

Zákal je zamlžený vzhled kapaliny způsobený přítomostí suspen-
dovaných a koloidních látek. Ve vodárenství se měření zákalu 
používá pro stanovení čistoty (čirosti) vody. 

Technicky je zákal optická vlastnost vody, která závisí na množství 
světla odraženého od suspendovaných částic a koloidních látek. 
Zákal se obvykle měří v nefelometrických jednotkách zákalu  
NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

Podle ISO 7027 se hodnoty zákalu < 40 NTU měří metodou 
rozptýleného světla pod úhlem 90°. 

Zdroj světla a přijímač jsou umístěny tak, že vzájemně svírají úhel 
90°. Světlo vysílané ze zdroje je se stejnou intenzitou nasměrová-
no do měřeného média i do referenčního přijímače. Světlo se 
odráží od obsažených částic a toto rozptýlené světlo je přijímáno 
detektorem umístěným pod úhlem 90°. 

Přístroj porovnává světlo z referenčního přijímače se světlem 
z přijímače rozptýleného světla a vypočítává hodnotu zákalu.

Měření zákalu

PřijímačReferenční 
přijímač

Zdroj 
světla

Měření zákalu

Čočka Čočka
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Měření zákalu je velmi často využíváno v úpravnách vody a při 
čištění odpadních vod.  Kvůli rozšíření možností aplikace nabízí 
firma KROHNE různé typy měření - jak pro použití v otevřených 
kanálech senzorem OPTISENS TUR 2000, tak pro měření v obtoku 
pomocí měřicího kompletu OPTISYS TUR 1050.

OPTISYS TUR 1050 je výkonný komplet pro měření zákalu, který 
splňuje požadavky platných norem a nařízení. Díky optimalizova-
nému systému měření v kyvetě má mimořádně rychlou odezvu a 
minimální nároky na údržbu a kalibraci.

Snadné určení hodnoty zákalu

Typické aplikace

Vodní hospodářství
 • Sledování kvality pitné vody 
v čerpacích stanicích

 • Monitorování filtrů
 • Řízení procesu úpravy vody
 • Kontrola limitních hodnot
 • Chladicí voda
 • Demineralizace

Čištění odpadních vod
 • Kontrola jakosti vody na 
výstupu z čistírny

Měření zákalu při monitorování filtrů

OPTISENS TUR 2000 OPTISYS TUR 1050
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Komplet pro měření koncentrace kalu OPTISYS SLM 2100 
umožňuje přesné a spolehlivé určení profilu v sedimentační 
nádrži pomocí optického senzoru, který se pohybuje všemi 
vrstvami a zjišťuje koncentraci v jednotlivých vrstvách. Ve 
srovnání s ultrazvukovými měřidly tak získáte podstatně  
více informací o vašem sedimentačním procesu.

Některé důležité výhody:

 • Spolehlivé měření sedimentačního profilu a sledování  
výšky kalového mraku a rozvířeného kalu

 • Spojité měření výšky kalového mraku (sledování zadané 
koncentrace)

 • Přímé měření ponořeným optickým senzorem

 • Přímé měření koncentrace není narušeno částicemi 
plovoucího ani rozvířeného kalu

 • Stejná koncepce ovládání a servisu jako u průtokoměrů  
a hladinoměrů

 • Minimální nároky na údržbu díky oplachování senzoru  
a kabelu po každém měřicím cyklu

OPTISYS SLM 2100 – lepší informace  
o vašem sedimentačním profilu
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Neusazený kal

Čistá oblast

Rozvířený kal
Čistá oblast

Kalový mrak
Usazený kal

Dno nádrže

SenzorLED dioda

Měření sedimentačního profilu

Charakteristika:

 • Přímé měření ponořeným optickým 
senzorem

 • Přímé měření koncentrace není 
narušeno částicemi plovoucího ani 
rozvířeného kalu

 • Spolehlivé měření sedimentačního 
profilu a sledování výšky kalového 
mraku a rozvířeného kalu

 • Spojité měření výšky kalového mraku 
(sledování zadané koncentrace)

 • Stejná koncepce ovládání a servisu 
jako u průtokoměrů a hladinoměrů

 • Minimální údržba díky oplachování 
senzoru a kabelu po každém měřicím 
cyklu (dodáváno na přání)

 • Mezní spínač umožňující přerušení 
provozu při vyhrabávání kalu

 • Krytí IP54 a integrované otápění 
elektroniky pro venkovní aplikace

 • Odolný senzor a kryt přístroje  
z korozivzdorné oceli

 • Spolehlivý digitální přenos signálu ze 
senzoru prostřednictvím optočlenu

Měření sedimentačního profilu

Měřicí princip

Na rozdíl od běžně používaných ultrazvukových 
měřidel využívá přístroj firmy KROHNE pro měření 
koncentrace kalu optický senzor, který se pohybuje 
nahoru a dolů v měřeném médiu. Senzor tak přímo 
měří koncentraci rozptýlených částic v různých 
výškách.

Měření obsahu nerozpuštěných pevných látek je 
založeno na principu vyzařování světla, které zaručuje 
dosažení přesných výsledků měření nezávisle na 
barvě kalu. Přímá metoda měření vylučuje chyby 
vznikající v důsledku falešných odrazů od stěn stejně 
jako útlum signálu způsobený pěnou nebo neusaze- 
nými částicemi kalu.

Přímý výhled až na dno



Přímý výhled až na dno

Senzor měřiče OPTISYS SLM 2100 prochází celou 
nádrží až ke dnu, detekuje všechny fáze usazování 
kalu a poskytuje přesné hodnoty koncentrace a 
odpovídající výšky hladiny.

Díky funkci sledování zvolené koncentrace (např. 
kalového mraku) můžete trvale monitorovat určitou 
"zónu", například pro řízení čerpadel při odčerpávání 
kalu.

Můžete rovněž zaznamenávat sedimentační profil  
kalu a předejít tak případným problémům - například 
úniku kalu do následujícího stupně čištění.

Typické aplikace

Vodní hospodářství
 • Monitorování procesu 
usazování a automatické 
odčerpávání usazovacích 
nádrží

Čištění odpadních vod
 • Prevence úniku kalu  
z usazovacích a dosazovacích 
nádrží

 • Řízení usazování kalu a 
automatická extrakce 
z usazovacích a zahušťova-
cích nádrží

Měření koncentrace kalu v dosazovací nádrži na čistírně dopadních vod v Krefeldu (Německo)
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Hygienický senzor pH 
pro potravinářství a 
farmacii

Výkonný senzor pH  
pro chemický průmysl

Senzor pH pro  
měření čisté vody

Odolný senzor pH 
pro měření vody a 
odpadních vod

Senzor pH  
pro běžné aplikace  
při měření vody

Výkonný senzor  
redox potenciálu 
pro náročné aplikace

Senzor redox  
potenciálu pro běžné 
aplikace při měření 
vody

Robustní senzor pH 
s připojením 3/4" NPT 
pro měření vody a 
odpadních vod

Robustní senzor pH  
s připojením 3/4" NPT 
pro měření odpadních 
vod

Robustní senzor redox  
potenciálu s připojením 
3/4" NPT pro měření 
vody a odpadních vod

SMARTPAT PH 8570* SMARTPAT PH 8150* SMARTPAT PH 8530 SMARTPAT PH 8320* SMARTPAT PH 8510 SMARTPAT ORP 8150* SMARTPAT ORP 8510 SMARTPAT PH 1590 SMARTPAT PH 2390 SMARTPAT ORP 1590

Parametr pH pH pH pH pH Redox potenciál Redox potenciál pH pH Redox potenciál

Rozměry Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Provozní připojení PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 3/4" NPT (vnější) 3/4" NPT (vnější) 3/4" NPT (vnější) 

Měřicí rozsah 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH -1500…1500 mV -1500…1500 mV 0…14 pH 0…14 pH -1500…1500 mV

Chyba měření 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Membrána Keramika Otevřená Keramika PTFE Keramika Otevřená Keramika Keramika PTFE Keramika

Referenční pufr Gel RheoLid Gel Duralid Gel KCl Gel Ag/AgCl/Tepox Gel Ag/AgCl/Tepox Gel Duralid Gel Ag/AgCl/Tepox Gel KCl Gel KCl Gel KCl

Typ skla/ 
měřicí elektroda

S-sklo H-sklo A-sklo AH-sklo AH-sklo Platina Platina Univerzální sklo Univerzální sklo Platina

Materiál tělesa Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo CPVC Ryton CPVC

Rozsah teplot 0…+140°C; 
+32…+284°F 
(CIP, SIP, autokláv)

0…+130°C; 
+32…+266°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+130°C;  
+32…+266°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

Rozsah tlaku Max. 12 bar; 174 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 16 bar; 232 psi Max. 2 bar; 30 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 2 bar; 30 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi

Min. vodivost >100 μS/cm >150 μS/cm >2 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm

Komunikace 1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

Napájecí napětí 15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

Snímač teploty Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000

Konektor VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin)

Schválení IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- - - -

Certifikáty Kalibrační protokol, 
FDA; CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Příslušenství - Modem OPTIBRIDGE s rozhraním USB         - Ukazatele SD 200 W/R 
- Databáze SMARTBASE                                    - Obslužná jednotka SMARTMAC 200 W 
- HART® DD                                                         - Kabely VP2 s různou délkou
- PACTwareTM FDT/DTM                                    - Různé kalibrační roztoky
- Propojovací skříňky SJB 200 W/-Ex 

- Modem OPTIBRIDGE s rozhraním USB               - Ukazatele SD 200 W/R 
- Databáze SMARTBASE                                           - Obslužná jednotka SMARTMAC 200 W 
- HART® DD                                                                - Kabely VP2 s různou délkou
- PACTwareTM FDT/DTM                                    - Různé varianty kalibrace
- Propojovací skříňky SJB 200 W/-Ex 

2vodičové digitální senzory pH/ORP
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Hygienický senzor pH 
pro potravinářství a 
farmacii

Výkonný senzor pH  
pro chemický průmysl

Senzor pH pro  
měření čisté vody

Odolný senzor pH 
pro měření vody a 
odpadních vod

Senzor pH  
pro běžné aplikace  
při měření vody

Výkonný senzor  
redox potenciálu 
pro náročné aplikace

Senzor redox  
potenciálu pro běžné 
aplikace při měření 
vody

Robustní senzor pH 
s připojením 3/4" NPT 
pro měření vody a 
odpadních vod

Robustní senzor pH  
s připojením 3/4" NPT 
pro měření odpadních 
vod

Robustní senzor redox  
potenciálu s připojením 
3/4" NPT pro měření 
vody a odpadních vod

SMARTPAT PH 8570* SMARTPAT PH 8150* SMARTPAT PH 8530 SMARTPAT PH 8320* SMARTPAT PH 8510 SMARTPAT ORP 8150* SMARTPAT ORP 8510 SMARTPAT PH 1590 SMARTPAT PH 2390 SMARTPAT ORP 1590

Parametr pH pH pH pH pH Redox potenciál Redox potenciál pH pH Redox potenciál

Rozměry Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"

Ø12; délka 120/225 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"/8,9"

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Ø20; délka 23 mm 
Ø0,7"; délka 0,9"

Provozní připojení PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 3/4" NPT (vnější) 3/4" NPT (vnější) 3/4" NPT (vnější) 

Měřicí rozsah 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH -1500…1500 mV -1500…1500 mV 0…14 pH 0…14 pH -1500…1500 mV

Chyba měření 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Membrána Keramika Otevřená Keramika PTFE Keramika Otevřená Keramika Keramika PTFE Keramika

Referenční pufr Gel RheoLid Gel Duralid Gel KCl Gel Ag/AgCl/Tepox Gel Ag/AgCl/Tepox Gel Duralid Gel Ag/AgCl/Tepox Gel KCl Gel KCl Gel KCl

Typ skla/ 
měřicí elektroda

S-sklo H-sklo A-sklo AH-sklo AH-sklo Platina Platina Univerzální sklo Univerzální sklo Platina

Materiál tělesa Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo Sklo CPVC Ryton CPVC

Rozsah teplot 0…+140°C; 
+32…+284°F 
(CIP, SIP, autokláv)

0…+130°C; 
+32…+266°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+130°C;  
+32…+266°F

0…+70°C;  
+32…+158°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

0…+80°C;  
+32…+176°F

Rozsah tlaku Max. 12 bar; 174 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 16 bar; 232 psi Max. 2 bar; 30 psi Max. 12 bar; 174 psi Max. 2 bar; 30 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi

Min. vodivost >100 μS/cm >150 μS/cm >2 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm

Komunikace 1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní), 
HART® 7

Napájecí napětí 15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

15...30 V  
(po smyčce)

Snímač teploty Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000

Konektor VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin)

Schválení IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- IECEx, ATEX, NEPSI, 
FM (zóna 0)

- - - -

Certifikáty Kalibrační protokol, 
FDA; CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Kalibrační protokol;  
CE

Příslušenství - Modem OPTIBRIDGE s rozhraním USB         - Ukazatele SD 200 W/R 
- Databáze SMARTBASE                                    - Obslužná jednotka SMARTMAC 200 W 
- HART® DD                                                         - Kabely VP2 s různou délkou
- PACTwareTM FDT/DTM                                    - Různé kalibrační roztoky
- Propojovací skříňky SJB 200 W/-Ex 

- Modem OPTIBRIDGE s rozhraním USB               - Ukazatele SD 200 W/R 
- Databáze SMARTBASE                                           - Obslužná jednotka SMARTMAC 200 W 
- HART® DD                                                                - Kabely VP2 s různou délkou
- PACTwareTM FDT/DTM                                    - Různé varianty kalibrace
- Propojovací skříňky SJB 200 W/-Ex 

*k dispozici rovněž v provedení Ex
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Senzor vodivosti pro běžné 
aplikace při měření vody

Senzor konduktivní  
vodivosti pro měření  
čisté vody

Senzor konduktivní  
vodivosti pro náročné  
aplikace

Senzor konduktivní  
vodivosti pro hygienické 
aplikace

SMARTPAT COND 1200 SMARTPAT COND 3200 SMARTPAT COND 5200* SMARTPAT COND 7200

Parametr Konduktivní vodivost Konduktivní vodivost Konduktivní vodivost Konduktivní vodivost

Typ Měřicí cela se dvěma  
elektrodami a integr.  
snímačem teploty

Měřicí cela se dvěma  
elektrodami a integr.  
snímačem teploty

Měřicí cela se dvěma  
elektrodami a integr.  
snímačem teploty

Měřicí cela se dvěma  
elektrodami a integr.  
snímačem teploty

Rozměry:
Zásuvná délka

100 mm / 3,94"   60 mm / 2,36" 60 mm / 2,36" 40 mm / 1,57" 
70 mm / 2,76"

Provozní 
připojení

Závit G3/4A (vnější) Závit G3/4A (vnější),  
3/4"NPT (vnější)

Závit G3/4A (vnější),  
3/4"NPT (vnější)

Varivent DN40-125
Objímka (Clamp) DN25/32/40
Objímka (Clamp) DN50

Měřicí  
rozsahy

c = 1 cm-1:  
100 μS/cm...20 mS/cm  
při +25°C; +77°F

c = 0,01 cm-1: 0,05…10 μS/cm 
c = 0,1 cm-1: 1…1000 µS/cm
při +25°C; +77°F

c = 1 cm-1: 10 μS/cm…15 mS/cm 
při +25°C; +77°F

c = 0,01 cm-1: 0,05…10 μS/cm 
c = 0,1 cm-1: 1…1000 µS/cm 
při +25°C; +77°F

Chyba 
měření

<3% z měřené hodnoty <3% z měřené hodnoty <3% z měřené hodnoty <3% z měřené hodnoty

Materiálo-
vé provedení

Elektrody: korozivzdorná  
ocel (1.4571/316Ti);  
Provozní připojení: PVDF 
Izolace: PVDF

Elektrody: korozivzdorná  
ocel (1.4571/316Ti) 
Provozní připojení: PVDF 
Izolace: PVDF

Elektrody: grafit 
Provozní připojení: PVDF

Elektrody/provozní  
připojení: korozivzdorná  
ocel (1.4435 /316L) 
Izolace: PEEK

Rozsah teplot 0…+135°C; +32…+275°F 0…+135°C; +32…+275°F 0…+130°C; +32…+266°F 0…+135°C; +32…+275°F

Rozsah tlaku Max. 16 bar; 232 psi Max. 16 bar; 232 psi Max. 16 bar; 232 psi Max. 16 bar; 232 psi

Komunikace 1 x 4...20 mA (pasivní);  
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní);  
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní);  
HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní);  
HART® 7

Napájecí napětí 15...30 V (po smyčce) 15...30 V (po smyčce) 15...30 V (po smyčce) 15...30 V (po smyčce)

Snímač teploty Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000

Konektor VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin) VP (VarioPin)

Schválení - - IECEx, ATEX, NEPSI, QPS 
(zóna 0)

-

Certifikáty Kalibrační protokol; CE Kalibrační protokol; CE Kalibrační protokol; CE 3.1, FDA,  
kalibrační protokol; CE

Příslušenství - Modem OPTIBRIDGE s rozhraním USB          - Ukazatele SD 200 W/R  
- HART® DD                                                           - Obslužná jednotka SMARTMAC 200 W  
- PACTwareTM FDT/DTM                                      - Kabely VP2 s různou délkou 
- Propojovací skříňka SJB 200 W-Ex                  - Různé kalibrační roztoky

Senzory SMARTPAT

2vodičové senzory vodivosti
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Příslušenství

*k dispozici rovněž v provedení Ex

Modem s rozhraním USB pro 
kalibraci offline a konfiguraci 
se SW PACTware™ FDT/DTM

Propojovací skříňky pro 
připojení snímače k řídicímu 
systému

Ukazatel na zeď nebo do 
rámu, napájený po smyčce

Obslužná jednotka pro 
nastavení a kalibraci senzorů 
SMARTPAT, napájená po 
smyčce

OPTIBRIDGE* SJB 200 W/-Ex SD 200 W/R* SMARTMAC 200 W*

Parametr Všechny Všechny pH, redox potenciál, vodivost pH, redox potenciál, vodivost

Typ - Montáž na zeď Montáž na zeď nebo do rámu Montáž na zeď nebo potrubí

Kryt Korozivzdorná ocel Plastový kryt (IP65)
Kryt ze slitiny AISi12: IP66

Montáž na zeď: IP65 
Montáž do rámu: IP65/NEMA4

Hliníkový odlitek,  
montáž na konzolu: IP66

Displej - - LCD Grafický displej 
128 x 64 bodů

Vstup - - 1 vstup ze senzoru (4…20 mA) 1 vstup ze senzoru

Teplota 
prostředí

0...+55°C; +32…+131°F Plastový kryt:  
-20...+55°C; -4…+131°F 
Kryt ze slitiny AISi 12:
-40...+65°C / -40...+149°F

-30°C...+80°C / -22°F...+176°F 
-30°C...+70°C / -22°F...+158°F 
(jiskrově bezpečný)

-20...+55°C; -4…+131°F

Napájecí napětí Přes USB - 15..30 Vss (po smyčce),  
úbytek napětí 2 V

15...30 Vss (po smyčce)

Komunikace HART® 7 - 1 x 4...20 mA s kalibrací 
signálu 
(pasivní); HART® 7

1 x 4...20 mA (pasivní);  
HART® 7

Schválení IECEx, ATEX, NEPSI, FM - IECEx, ATEX, CSA 
(zóna 1/T4)

IECEx, ATEX, NEPSI, FM 
(zóna 1/T4)

Certifikát CE - CE CE

Další parametry OPTIBRIDGE se používá pro 
2vodičová zařízení HART® 
napájená po smyčce.

SJB 200 W-Ex má schválení 
do prostředí s nebezpečím 
výbuchu

- Obslužná jednotka s funkcí 
nastavení a kalibrace senzorů 
SMARTPAT, včetně záznamní-
ku chyb a kalibrací
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Montážní adaptéry

Ručně vysunovací adaptér 
s kulovým kohoutem pro snadnou 
výměnu senzoru bez přerušení 
provozu

Automaticky vysunovací  
(pneumatické) adaptéry pro 
náročné podmínky v chemickém 
průmyslu

Ručně vysunovací adaptéry pro 
výměnu senzoru bez přerušení 
provozu

Statický zasouvací adaptér pro 
spolehlivé připojení k nádržím a 
potrubím v běžných aplikacích

Statické zasouvací adaptéry  
pro spolehlivé připojení k nádrží 
m a potrubím v hygienických 
aplikacích

Ponorný adaptér pro montáž 
v nádržích a otevřených jímkách

Adaptér z korozivzdorné oceli  
pro montáž do potrubí pro  
všechny aplikace

SENSOFIT RET 5000 SENSOFIT RAM 5810/5830 SENSOFIT RET 5810/5830 SENSOFIT INS 1310 SENSOFIT INS 7311/7312 SENSOFIT IMM 2920 SENSOFIT FLOW 1710

Typ senzoru/adaptéru Ø12; délka 120 mm
Ø0,5";  délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 225 mm 
Ø0,5"; délka 8,9" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 225 mm 
Ø0,5"; délka 8,9" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5 
připojení senzoru 3/4" NPT (vnější)

SENSOFIT RAM/RET 5810/5830;  
SENSOFIT INS X31X; 
závit G3/4 vnitřní a 3/4" NPT 
(vnitřní)

Materiálové provedení Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) PP Korozivzdorná ocel (1.4571/316Ti)

Materiál těsnění PTFE, EPDM, FPM (Viton®) 
a/nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®), EPDM (FDA/USP VI) 
nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®), EPDM (FDA/USP VI) 
nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®) nebo  
EPDM (FDA/USP VI)

EPDM (FDA/USP VI) FPM (Viton®) nebo EPDM -

Rozsah tlaku Do 12 bar; 174 psi při  
+130°C; +266°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Do 10 bar; 145 psi při  
+140°C; +284°F

Do 10 bar; 145 psi při  
+140°C; +284°F

Do 4 bar; 58 psi při 
+80°C; +176°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Provozní připojení Příruba DN50 PN16 bez kohoutu
Příruba DN50 PN16 s kul.  
kohoutem
Příruba ANSI 1 1/4" bez kohoutu
Příruba ANSI 1 1/4" s kul.  
kohoutem
Vnější závit G1 1/4" bez kohoutu
Vnější závit 1 1/4"NPT bez kohoutu

Příruba DN32; PN16, DN40;  
PN16, DN50; PN16, ANSI 2";  
150 lbs nebo G1 1/4 (DN25)

Příruba DN32; PN16, DN40;  
PN16, DN50; PN16, ANSI 2";  
150 lbs nebo G1 1/4 (DN25)

G1 1/4 (DN25) Tri-Clamp 1-1,5" (vnější 
Ø50,5 mm); Tri-Clamp 2" (vnější 
Ø64 mm); VARIVENT DN40-125

Závěsný držák;
Příruba DN50, PN16;
Příruba ANSI 2“ 150 lbs

Příruba DN25, DN50;
ANSI 1“/2“;
Navařovací trubka DN25 / 1“; 
DN50 / 2“

Hloubka ponoru Až 700 mm / 11,81" Až 107 mm; 4,21" Až 107 mm; 4,21" 70 mm; 2,75" 40 nebo 45 mm; 1,57" nebo 1,77" 1 nebo 2 m; 39,37" nebo 78,74" -

Připojení pro čištění G1/8", G1/4", 1/4"NPT G1/8; 1/4"NPT G1/8; 1/4" NPT - - Hadicová přípojka -

Certifikáty Materiálové certifikáty
3.1 (ČSN) EN 10204,
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204,
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM 
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM 
(FDA/USP VI)

- Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204

Další parametry Kulový kohout, libovolné nastavení 
hloubky ponoru, připojení pro 
čištění

S přepínačem polohy, 
připojení pro čištění

S připojením pro čištění Ochranné pouzdro (na přání) - Čištění postřikem Směr proudění 90° nebo 180°
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Ručně vysunovací adaptér 
s kulovým kohoutem pro snadnou 
výměnu senzoru bez přerušení 
provozu

Automaticky vysunovací  
(pneumatické) adaptéry pro 
náročné podmínky v chemickém 
průmyslu

Ručně vysunovací adaptéry pro 
výměnu senzoru bez přerušení 
provozu

Statický zasouvací adaptér pro 
spolehlivé připojení k nádržím a 
potrubím v běžných aplikacích

Statické zasouvací adaptéry  
pro spolehlivé připojení k nádrží 
m a potrubím v hygienických 
aplikacích

Ponorný adaptér pro montáž 
v nádržích a otevřených jímkách

Adaptér z korozivzdorné oceli  
pro montáž do potrubí pro  
všechny aplikace

SENSOFIT RET 5000 SENSOFIT RAM 5810/5830 SENSOFIT RET 5810/5830 SENSOFIT INS 1310 SENSOFIT INS 7311/7312 SENSOFIT IMM 2920 SENSOFIT FLOW 1710

Typ senzoru/adaptéru Ø12; délka 120 mm
Ø0,5";  délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 225 mm 
Ø0,5"; délka 8,9" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 225 mm 
Ø0,5"; délka 8,9" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5

Ø12; délka 120 mm 
Ø0,5"; délka 4,7" 
připojení senzoru PG 13,5 
připojení senzoru 3/4" NPT (vnější)

SENSOFIT RAM/RET 5810/5830;  
SENSOFIT INS X31X; 
závit G3/4 vnitřní a 3/4" NPT 
(vnitřní)

Materiálové provedení Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) Korozivzdorná ocel (1.4404/316L) PP Korozivzdorná ocel (1.4571/316Ti)

Materiál těsnění PTFE, EPDM, FPM (Viton®) 
a/nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®), EPDM (FDA/USP VI) 
nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®), EPDM (FDA/USP VI) 
nebo FFKM (Kalrez®)

FPM (Viton®) nebo  
EPDM (FDA/USP VI)

EPDM (FDA/USP VI) FPM (Viton®) nebo EPDM -

Rozsah tlaku Do 12 bar; 174 psi při  
+130°C; +266°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Do 10 bar; 145 psi při  
+140°C; +284°F

Do 10 bar; 145 psi při  
+140°C; +284°F

Do 4 bar; 58 psi při 
+80°C; +176°F

Do 16 bar; 232 psi při  
+140°C; +284°F

Provozní připojení Příruba DN50 PN16 bez kohoutu
Příruba DN50 PN16 s kul.  
kohoutem
Příruba ANSI 1 1/4" bez kohoutu
Příruba ANSI 1 1/4" s kul.  
kohoutem
Vnější závit G1 1/4" bez kohoutu
Vnější závit 1 1/4"NPT bez kohoutu

Příruba DN32; PN16, DN40;  
PN16, DN50; PN16, ANSI 2";  
150 lbs nebo G1 1/4 (DN25)

Příruba DN32; PN16, DN40;  
PN16, DN50; PN16, ANSI 2";  
150 lbs nebo G1 1/4 (DN25)

G1 1/4 (DN25) Tri-Clamp 1-1,5" (vnější 
Ø50,5 mm); Tri-Clamp 2" (vnější 
Ø64 mm); VARIVENT DN40-125

Závěsný držák;
Příruba DN50, PN16;
Příruba ANSI 2“ 150 lbs

Příruba DN25, DN50;
ANSI 1“/2“;
Navařovací trubka DN25 / 1“; 
DN50 / 2“

Hloubka ponoru Až 700 mm / 11,81" Až 107 mm; 4,21" Až 107 mm; 4,21" 70 mm; 2,75" 40 nebo 45 mm; 1,57" nebo 1,77" 1 nebo 2 m; 39,37" nebo 78,74" -

Připojení pro čištění G1/8", G1/4", 1/4"NPT G1/8; 1/4"NPT G1/8; 1/4" NPT - - Hadicová přípojka -

Certifikáty Materiálové certifikáty
3.1 (ČSN) EN 10204,
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204,
certifikát pro elastomer EPDM
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM 
(FDA/USP VI)

Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204, 
certifikát pro elastomer EPDM 
(FDA/USP VI)

- Materiálové certifikáty 
3.1 (ČSN) EN 10204

Další parametry Kulový kohout, libovolné nastavení 
hloubky ponoru, připojení pro 
čištění

S přepínačem polohy, 
připojení pro čištění

S připojením pro čištění Ochranné pouzdro (na přání) - Čištění postřikem Směr proudění 90° nebo 180°
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Měřicí komplety

Komplet pro měření zákalu 
s efektivní kalibrací kyvety a 
automatickým čištěním  
ultrazvukem

Komplet pro měření volného 
chlóru, oxidu chloričitého a  
ozónu s automatickým čištěním 
senzoru pro bezpečné použití a 
prodlouženou životnost

OPTISYS TUR 1050 OPTISYS CL 1100

Parametr Zákal Volný chlór (Cl2),  
oxid chloričitý (ClO2), ozón (O3)

Vstupy - 1 nebo 2 senzory

Měřicí princip Rozptýlené světlo (úhel 90°) podle 
ISO 7027 / US EPA 180.1

Potenciostatický 
(parametry desinfekce)
Potenciometrický (pH/ORP)

Měřicí rozsah 0…100 NTU/FNU  
0…1000 NTU/FNU

Cl2: 0,03...5 mg/l  
ClO2: 0,05...5 mg/l  
O3: 0,05...5 mg/pH: 0…14 
ORP: -1500...+1500 mV;

Chyba měření ±2% z měřené hodnoty do  
40 NTU; ±5% z měřené hodnoty 
nad 40 NTU

2% z maximálního rozsahu

Rozlišení 0,0001 NTU/FNU 0,1/0,01 mg/l

Min. průtok 0,1 l/min >30 l/h (konstantní)

Min. vodivost - >200 μS/cm

Teplota prostředí +1…+50°C; +34…+122°F -15...+55°C; +5…+131°F

Provozní teplota +1…+50°C; +34…+122°F 0...+50 °C; +32...+122 °F

Rozsah tlaku Max. 14 bar; 200 psi, zabudovaný 
regulátor tlaku

Max. 6 bar; 87 psi při 20°C; 68°F

Provedení Kompaktní přístroj Namontovaný na panelu

Montáž V obtoku V obtoku s průtočnými celami

Výstupy 1x 4...20 mA (aktivní) nebo RS485 
Modbus RTU/ASCII

3 x proudový výstup (4...20 mA), 
galvanicky oddělený

Napájecí napětí 100...240 Vstř, 47...63 Hz 100…230 Vstř, 50/60 Hz;  
24 Vstř/ss

Relé 2 relé 120...240 Vstř,  
programovatelná

3 mechanická relé 
(NO a NC), programovatelná

Automatické čištění Čištění ultrazvukem Metoda ASR

Krytí IP66; NEMA 4X IP66

Další parametry Opakovaně použitelné kalibrační 
kyvety (s normalizovanými vzorky)

Záznamník chyb a kalibrace, 
kompenzace teploty a pH

Certifikát CE (registrace ETL podle  
UL 6101108-1-6),  
certifikace ETL (podle CSA 2.2)

CSA všeobecné použití

Převodník signálu

MAC 100

Typ Montáž na zeď nebo 
potrubí

Kryt Hliníkový odlitek, montáž 
na konzolu (IP66)

Displej Grafický displej 
128 x 64 bodů

Parametr pH, redox potenciál, 
konduktivní a  induktivní 
vodivost, Cl2, ClO2, O3, 
rozpuštěný kyslík, zákal

Vstupy 1 nebo 2 vstupy ze 
senzorů

Teplota prostředí -15...+55°C; +5…+131°F

Výstupy 3 x proudový výstup  
(4...20 mA),  
galvanicky oddělený

Relé 3 mechanická relé 
(NO a NC),  
programovatelná

Napájecí napětí 100…230 Vstř, 50/60 Hz; 
24 Vstř/ss

Krytí IP66

Další parametry Záznamník chyb a 
kalibrace, teplotní 
kompenzace, řídicí vstup 
(např. přepnutí na ruční 
ovládání, signalizace 
průtoku)

Schválení CSA všeobecné použití 

Převodník
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Senzor pro měření volného chlóru, 
oxidu chloričitého a ozónu v pitné 
vodě se zlatými elektrodami, 
nenáročný na údržbu

Senzor konduktivní vodivosti 
z korozivzdorné oceli se  
2 elektrodami pro běžné aplikace

Spolehlivý a nečistoty odpuzující 
senzor induktivní vodivosti vhodný  
i pro odpadní vody

OPTISENS CL 1100 OPTISENS COND 1200 OPTISENS IND 1000

Parametr Volný chlór (Cl2), 
oxid chloričitý (ClO2), 
ozón (O3)

Konduktivní vodivost Induktivní vodivost

Typ Ø12/ délka 120 mm 
Ø0,5/ délka 4,7"  
PG 13,5

Měřicí cela se 2 elektrodami a 
integrovaným snímačem teploty

Induktivní měřicí cela s  
integrovaným snímačem teploty

Měřicí rozsah Cl2: 0,03...5 mg/l 
ClO2: 0,05...5 mg/l 
O3: 0,05...5 mg/l

c = 0,01 cm-1: 0,05...10 μS/cm
c = 0,05 cm-1: 0,1...200 μS/cm
c = 0,1 cm-1: 1...1000 μS/cm
c = 0,2 cm-1: 1...2000 μS/cm
c = 1 cm-1: 0,01 ...15 mS/cm
c = 1 cm-1: 1...20 mS/cm

0…2000 mS/cm

Rozsah teplot -5…+70°C; +23…+158°F -10…+135°C; +14…+275°F -10…+80°C; +14…+176°F 

Rozsah tlaku Max. 6 bar; 87 psi při 20°C;  
68°F

Max. 16 bar; 232 psi při +25°C; 
+77°F

Max. 10 bar; 145 psi při +20°C; 
+68°F

Min. průtok >30 l/h (konstantní) - -

Min. vodivost >150 μS/cm - -

Montáž Pouze do potrubí s proudícím 
médiem

Do potrubí
Montáž ponořením

Montáž do potrubí, 
montáž ponořením

Materiálové provedení Skleněné těleso, zlaté elektrody, 
těsnění EPDM

Elektroda: korozivzdorná ocel 
(1.4571/316Ti) nebo titan 
Provozní připojení: PVDF nebo PP 
Izolace: PVDF

PP nebo PVDF

Membrána Keramika - -

Snímač teploty - Pt100 Pt1000

Konektor M12 4pinový úhlový konektor 
(Hirschmann) nebo 
připojený kabel (10 m; 32,8 ft)

Připojený kabel 10 m/32,8 ft

Analogové senzory pro měření chlóru a vodivosti
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Senzor pH s Pt100 pro 
média s nízkou vodivostí  
a vysoké teploty

Senzor pH s membránou 
z PTFE odpuzující 
nečistoty pro měření 
odpadní, povrchové a 
provozní vody

Senzor pH s keramickou 
membránou pro běžné 
aplikace při měření vody

Senzory pH plněné 
kapalným elektrolytem 
pro speciální aplikace

OPTISENS PH 8100 OPTISENS PH 8300 OPTISENS PH 8500 OPTISENS PH  
9100, 9500

Parametr pH pH pH pH

Typ Ø12/ délka 120 mm 
Ø0,5"/ délka 4,7";  
PG 13,5

Ø12/ délka 120 mm 
Ø0,5"/ délka 4,7";  
PG 13,5

Ø12/ délka 120 mm 
Ø0,5"/ délka 4,7";  
PG 13,5

Ø12/ délka 160 mm 
Ø0,5"/ délka 6,3";  
s doplnitel. elektrolytem 
KCl
 

Měřicí rozsah 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH 0…14 pH

Rozsah teplot 0…+130°C; +32…+266°F -5…+70°C; +23…+158°F -5…+70°C; +23…+158°F -5…+100°C; +23…+212°F

Rozsah tlaku Max. 6 bar; 87 psi Max. 10 bar/145 psi Max. 2 bar; 30 psi Bez tlaku

Min. vodivost >2 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >20 μS/cm

Podmínky pro instalaci Montáž do potrubí, 
montáž ponořením

Montáž do potrubí, 
montáž ponořením

Montáž do potrubí, 
montáž ponořením

Různé 
(bez tlaku)

Snímač teploty Pt100 (na přání) Pt100 (na přání) Pt100 (na přání) -

Materiálové provedení H-sklo,  
těsnění z EPDM

AH-sklo, 
těsnění z EPDM

AH-sklo, 
těsnění z EPDM

AH-sklo

Membrána Otevřená PTFE Keramika OPTISENS PH 9100: 
otevřená;  
OPTISENS PH 9500: 
keramika

Konektor VarioPin (VP) DIN-Coax nebo VarioPin 
(VP)

DIN-Coax nebo VarioPin 
(VP)

DIN-Coax 

Kabely Kabely s různou délkou

Analogové senzory pro měření pH/redox potenciálu
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Senzor redox potenciálu 
s velkým platinovým 
kroužkem pro přesné a 
spolehlivé měření vody

Senzor pH s membránou 
z PTFE pro měření vody  
a odpadních vod

Senzor pH s keramickou 
membránou pro měření 
vody a odpadních vod

Senzor redox potenciálu 
s velkým platinovým 
kroužkem pro měření 
vody a odpadních vod

OPTISENS ORP 8500 OPTISENS PH 8390 OPTISENS PH 8590 OPTISENS ORP 8590

Redox potenciál pH pH Redox potenciál

Ø12/ délka 120 mm 
Ø0,5"/ délka 4,7";  
PG 13,5

Hloubka ponoru 
20/23 nebo 44 mm; 
hloubka ponoru 
0,6/0,9 nebo 1,7"; 
připojení senzoru 3/4" 
NPT (vnější)

Hloubka ponoru 
20/23 nebo 44 mm; 
hloubka ponoru 
0,6/0,9 nebo 1,7"; 
připojení senzoru 3/4" 
NPT (vnější)

Hloubka ponoru 
20/23 nebo 44 mm; 
hloubka ponoru 
0,6/0,9 nebo 1,7"; 
připojení senzoru 3/4" 
NPT (vnější)

-1500...+1500 mV 0…14 pH 0…14 pH -2000…+2000 mV

-5…+70°C; +23…+158°F -5…+80°C; +23…+176°F -5…+80°C; +23…+176°F -5…+80°C; +23…+176°F

Max. 2 bar; 30 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi Max. 5,9 bar; 85 psi

>150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm >150 μS/cm

Montáž do potrubí, 
montáž ponořením

Montáž do potrubí,
Montáž ponořením

Montáž do potrubí,
Montáž ponořením

Montáž do potrubí,
Montáž ponořením

- Pt100 Pt100 Pt100

Sklo, platinové elektrody, 
těsnění z EPDM

CPVC, sklo CPVC, sklo CPVC,  
platinová elektroda

Keramika PTFE 
Dvojitý spoj (komora)

Keramika 
Dvojitý spoj (komora)

Keramika 
Dvojitý spoj (komora)

DIN-Coax 4pinový konektor nebo 
připojený kabel

4pinový konektor nebo 
připojený kabel

4pinový konektor nebo 
připojený kabel

Kabely s různou délkou
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Měřicí komplet

Analyzátory pro odpadní vody

Převodník signálu

MAC 100

Typ Montáž na zeď nebo potrubí

Kryt Hliníkový odlitek, montáž na  
konzolu (IP66)

Displej Grafický displej, 128 x 64 bodů

Vstupy 1 nebo 2 vstupy ze senzorů

Přenos signálu -

Parametr pH, redox potenciál, konduktivní a  
induktivní vodivost, Cl2, ClO2, O3, 
rozpuštěný kyslík, zákal

Teplota prostředí -15...+55°C; +5…+131°F

Výstupy 3 x 4...20 mA,  
galvanicky oddělený

Relé 3 mechanická relé (NO a NC), 
programovatelná

Napájecí napětí 100…230 Vstř, 50/60 Hz; 
24 Vstř/ss

Další parametry Záznamník chyb a kalibrace,  
teplotní kompenzace, řídicí vstup 
(např. přepnutí na ruční ovládání, 
signalizace průtoku)

Schválení CSA všeobecné použití

Převodník

Optický měřicí komplet pro měření 
sedimentačního profilu a spojité 
sledování výšky kalového mraku

OPTISYS SLM 2100

Parametr Výška kalového mraku a  
rozvířeného kalu

Měřicí princip Optický - vyzařování světla

Provedení Kompaktní měřicí komplet s  
uživatel. rozhraním KROHNE 
a ponorným senzorem

Měřicí rozsah 0…10 m; 0…33 ft (0,1…30 g/l)

Režimy měření 1. Měření profilu  
(výška a koncentrace) 
2. Výška kalového mraku  
a rozvířeného kalu 
3. Sledování zadané koncentrace  
(spojité měření)

Teplota prostředí -20…+50°C; -4…+122°F

Provozní teplota 0…+60°C; +32…+140°F

Krytí IP54 (kryt), IP68 (senzor)

Komunikace 2 x proudový výstup 4...20 mA  
(aktivní)

Napájecí napětí 230 Vstř (-15%/+10%)  
při 50 Hz (±10%)

Další parametry Možno připojit spínač pro údržbu,  
2x spínač shrabováku a  
2x programovatelné relé;  
zabudované otápění, větrání; 
přepínání měření výšky a hloubky; 
systém oplachování senzoru a  
kabelu (na přání)
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Amperometrický senzor pro 
měření rozpuštěného kyslíku se 
snadno vyměnitelnou patronou 
s elektrodou

Optický senzor pro měření 
rozpuštěného kyslíku, nenáročný 
na údržbu a rekalibraci, 
s automatickým čištěním

Zákaloměr na principu měření 
rozptýleného světla v blízkém 
infračerveném pásmu pod 
úhlem 90°, s automatickým 
čištěním

OPTISENS ADO 2000 OPTISENS ODO 2000 OPTISENS TUR 2000

Parametr Rozpuštěný kyslík Rozpuštěný kyslík Zákal

Měřicí princip Amperometrický, Clarkova cela Optický, kotouč s luminoforem Rozptýlené světlo (úhel 90°) 
LED v blízkém infračerv. pásmu

Typ Digitální senzor s proudovým 
výstupem 4...20 mA nebo pro 
připojení k MAC 100

Digitální senzor s proudovým 
výstupem 4...20 mA nebo pro 
připojení k MAC 100

Digitální senzor s proudovým 
výstupem 4...20 mA nebo pro 
připojení k MAC 100

Měřicí rozsah 0…20 mg/l 0…20 mg/l 0,001…4 NTU/FNU, 
0,01…40 NTU/FNU, 
0,1…400 NTU/FNU; 
měřicí rozsah je nastaven při 
výrobě (400 NTU je standard)

Chyba měření ±1% z měřené hodnoty ±0,1 ppm pro <1 ppm;  
±0,2 ppm pro >1 ppm

<1% nebo 0,001 NTU/FNU

Rozsah teplot 0…+50°C; +32…+122°F -5…+50°C; +23…+122°F 0…+50°C; +32…+122°F

Rozsah tlaku Max. 6 bar; 87 psi Max. 1 bar; 14,5 psi Max. 1 bar; 14,5 psi

Min. vodivost - - -

Podmínky pro instalaci Montáž ponořením Montáž ponořením Montáž ponořením

Materiálové provedení Těleso: korozivzdorná ocel PVC PVC

Krytí IP68 IP68 IP68

Kabely Připojený kabel (10 m; 32,8 ft) 
15 m/49 ft

Připojený kabel (10 m; 32,8 ft) 
20 m/65,6 ft nebo 30 m/98,4 ft

Připojený kabel (10 m; 32,8 ft) 
20 m/65,6 ft nebo 30 m/98,4 ft

Další parametry Integrovaná teplotní kompenzace; 
kalibrace v jednom bodě,  
vyměnitelná patrona s elektrodou

Integrovaná teplotní kompenzace; 
životnost membrány >1 rok 
(nevystavené slunci) 
připojení čisticí hadičky

Připojení čisticí hadičky

Senzory pro měření odpadních vod
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Měřicí komplety

Komplet pro měření induktivní 
vodivosti v různých průmyslových 
aplikacích

Hygienický měřicí komplet pro 
měření induktivní vodivosti z koro- 
zivzdorné oceli pro potravinářství

OPTISYS IND 7100 OPITSYS IND 8100

Parametr Induktivní vodivost Induktivní vodivost

Typ Kompaktní měřicí systém  
vč. převodníku

Kompaktní měřicí systém
vč. převodníku

Krytí IP67 IP67 / IP69 K

Měřicí rozsah 0,5…2000 mS/cm 
Koncentrace hydroxidu sodného a 
kyseliny dusičné nebo definovaná 
uživatelem

0,05...1000 mS/cm
Koncentrace hydroxidu sodného a 
kyseliny dusičné nebo definovaná 
uživatelem

Rozsah teplot -10…+120°C/+14…+248°F  
(krátce 140°C/+284°F)

-20...+140°C / -4...+285°F 
(150°C/302°F < 1 hod.)

Rozsah tlaku Max. 10 bar; 145 psi Max. 25 bar; 362 psi 

Provozní připojení Šroubení MK DN50 DIN 11851 G1 hygienický, otočný
Různé montážní adaptéry

Materiálové provedení Převodník: PA 
Senzor: PEEK

Převodník: korozivzdorná ocel 
(1.4301/304) 
Displej: polykarbonát 
Senzor: PEEK 
Montážní adaptéry: korozivzdorná 
ocel (1.4404/316L)

Podmínky pro instalaci Do potrubí Do potrubí

Výstupy 2 x 4...20 mA (aktivní) 3 x 4...20 mA 

Napájecí napětí 19…31 Vss, (24 Vss jmen.) 15...35 Vss, 150 mA

Relé 2 x elektronické relé  
(opticky oddělené)

2 x mechanické relé  
v modulu displeje

Certifikáty - EHEDG, 3A 
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Senzor konduktivní vodivosti 
s hygienickým připojením

Hygienický senzor pro měření 
induktivní vodivosti 

OPTISENS COND 7200 OPTISENS IND 7000

Parametr Konduktivní vodivost Induktivní vodivost

Typ Měřicí cela se dvěma elektrodami 
a integr. snímačem teploty

Induktivní měřicí cela s  
integrovaným snímačem teploty

Měřicí rozsah c = 0,01 cm-1: 0,05...10 µS/cm 
c = 0,1 cm-1: 1...1000 µS/cm

0,5…2000 mS/cm

Rozsah teplot -10…+135°C; +14…+275°F -10…+125°C (krátce +140°C); 
+14…+257°F (krátce +284°F)

Rozsah tlaku 16 bar; 232 psi při +25°C; +77°F Max. 10 bar; 145 psi  
při +80°C; +176°F

Provozní připojení Tri-Clamp DN25 Mlék. kónus MK DN50 
Mlék. kónus MK DN65 
Varivent DN40-125 
G1 1/2A 
G 2A

Podmínky pro instalaci Do potrubí Do potrubí

Snímač teploty Pt100 Pt1000

Materiálové provedení Korozivzdorná ocel PEEK

Konektor / kabel Konektor M12 nebo 4pinový konektor 
do pravého úhlu (Hirschmann)

Připojený kabel (10 m; 32,8 ft)

Certifikáty 3.1 (ČSN) EN 10204, FDA,  
kalibrační protokol

FDA, kalibrační protokol

Hygienické senzory





Více než jen splnění náročných požadavků
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Komunikace přístrojů KROHNE: 
otevřena do budoucnosti

Průmyslová automatizace prošla za posledních dvacet 
let významnými změnami. Tyto změny ovlivnily rovněž 
měřicí technologie. 

Zatímco se dříve používaly velké centralizované a  
do značné míry samostatné struktury, dnešní trend 
směřuje k inteligentní decentralizované architektuře. 
Tedy k systémové koncepci, v níž zařízení různých 
výrobců harmonicky spolupracují prostřednictvím 
otevřených standardních rozhraní jako jsou HART®, 
PROFIBUS® a FOUNDATIONTM fieldbus.

Firma KROHNE tento vývoj již léta aktivně sleduje,  
a to v oblasti měření průtoku, výšky hladiny, teploty 
nebo analytické měřicí technologie. Všechny přístroje 
KROHNE jsou připraveny pro budoucí vývoj. Proto 
naše přístroje spolehlivě komunikují s regulátory, 
programovatelnými automaty, řídicími systémy a 
počítači a mohou být použity pro regulaci a řízení 
v řadě různých aplikací.

Integrace je hlavní prioritou 
firmy KROHNE

Přístroje firmy KROHNE splňují všechny předpoklady 
pro začlenění do moderních systémů řízení, monitoro-
vání, správy a komunikace založených na integračních 
technologiích DD/EDD a FDT/DTM.

Co je zvláštního na FDT/DTM? Poprvé umožňuje 
realizovat otevřenou a na typu sběrnice nezávislou 
integraci polní instrumentace do systémů pro řízení  
a správu.

Bezpochyby se jedná o průlom v průmyslové komuni-
kaci a firma KROHNE, dlouholetý člen konsorcia 
PACTware a FDT, v něm hrála a bude hrát významnou 
roli. Proto je přirozené, že máme soubory DTM 
k dispozici pro naše přístroje s rozhraním HART®  
a/nebo PROFIBUS® již od roku 2003.

Operační řídicí 
systémy

Systémy pro  
řízení a správu

Prog. automat/ Řídicí 
spínač + místní vst./výst.
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Dodávané náhradní díly a spotřební 
materiál

 • Různé kalibrační roztoky

 • Kabely s různou délkou

 • Náhradní díly a spotřební materiál 
pro měřicí systémy OPTISYS

 • Atd.

Přehled pufrů a referenčních roztoků

Parametr Roztok

pH pH 4 červený 
pH 7 zelený 
pH 10 modrý

Vodivost 0,015 mS/cm 
0,147 mS/cm  
1,413 mS/cm  
25 mS/cm

Redox potenciál 468 mV 
220 mV

Rozpuštěný kyslík Siřičitan sodný

Čištění senzorů Pepsin
Thiokarbamid

Roztok pro skladování  
a regeneraci senzorů pH  
a redox potenciálu

3M roztok KCl



Servis pro nás začíná prvním kontaktem s Vámi a  
trvá po celou dobu živostnosti zakoupeného přístroje 
nebo systému. 

Kvalita a spolehlivost jsou klíčové pro udržení  
nejvyššího standardu služeb. Všechny výrobní závody 
firmy KROHNE jsou certifikovány podle ISO 9001.   
Ve skutečnosti již dlouho před zavedním ISO 9000 
vyráběla firma KROHNE podle nejpřísnějších průmy- 
slových norem. Nyní certifikace existuje pro každý 
výrobní závod, které nejen že splňují všechny požadav-
ky certifikace, ale procházejí schvalovací procedurou 
pravidelně každé tři roky. 

Není to však jednosměrný proces. Aktivně povzbuzu- 
jeme zákazníky jako jste Vy, aby se účastnili našeho 
výzkumu a vývoje. Řada výrobků, které jsou dnes 
považovány za naprosto špičkové, byla vyvinuta právě 
ve spolupráci s našimi zákazníky. 

Služby firmy KROHNE

Inženýrské služby · Online nástroje a služby · Servisní služby · Kvalita · 
Školení a semináře · Kalibrace

Více než jen splnění náročných požadavků

Inženýrské služby ve všech fázích projektování 

 • Řízení projektů
 • Systémy pro řízení a správu ve fázi projektování
 • Základní technická podpora na základě specifikace 
požadované zákazníkem

 • Detailní technická podpora
 • Pomoc při uvedení do provozu
 • Asistence v místě aplikace
 • Školení uživatelů (na místě)
 • Kalibrační služby
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Na www.krohne.com  
najdete nejbližší servisní kontakt.

Prověřená kvalita

Před expedicí je každý přístroj pečlivě vyzkoušen a 
zkontrolován. Tento náročný a přesný postup měření, 
prohlídek a zkoušek je ve firmě KROHNE běžně 
zavedenou praxí. 

Když tedy montujete a provozujete jakýkoli výrobek 
firmy KROHNE v souladu s návodem, neměly by 
vzniknout žádné problémy. Pokud přece jen vzniknou, 
poskytneme Vám maximální technickou podporu a 
servis. 

Vyberte si kontrakt na údržbu a servis připravený na 
míru Vašim potřebám:

 • Náhradní díly a spotřební materiál
 • Servis a opravy na místě
 • Vrácení zboží
 • Oprava u výrobce
 • Helpdesk

Doplňkové služby online:

(Hledejte na www.krohne.com)

 • Configure It 
Configure It je moderní online 
konfigurátor pro standardní přístroje, 
který zároveň zdarma poskytuje 
k průtokoměrům KROHNE 2D/3D CAD 
podklady. V několika jednoduchých 
krocích Vám umožní zvolit konfiguraci 
libovolného výrobku firmy KROHNE na 
základě požadovaných parametrů. 

 • KROVASYS 4 
Nástroj pro výběr a výpočet plováč- 
kových průtokoměrů.

 • Plánovací nástroj pro vodu & odpadní 
vody 
Plánovací nástroj pro čistírny od-
padních vod, vodárny a úpravny vody 
umožňuje generovat dokumentaci pro 
obchodní nabídky obsahující měření 
průtoku, výšky hladiny a teploty a pro 
analyzátory.

 • PiCK 
Získejte informace o výrobcích firmy 
KROHNE z našeho specializovaného 
online zdroje PiCK. Stačí pouze zadat 
výrobní číslo a důležité dokumenty 
jako např. kalibrační protokoly, 
příručky a návody jsou Vám ihned 
k dispozici. 

KROHNE Academy a KROHNE Academy online

KROHNE Academy je řada seminářů organizovaných ve 
spolupráci s předními firmami z oblasti automatizace, 
které jsou určeny pro inženýry, operátory a nákupčí ze 
všech průmyslových odvětví. Jsou příležitostí k setkání 
odborníků z průmyslových závodů a k lepšímu porozu-
mění různým technologiím, průmyslovým standardům 
a postupům, se kterými se provozovatelé mohou setkat.

Semináře KROHNE Academy probíhají v mnoha zemích 
a jsou zaměřeny na různé důležité aspekty, např. 
bezpečnost provozu, zvýšení efektivnosti a hledání 
nových možností řešení technických problémů. Rovněž 
Vám poskytnou ideální příležitost pro setkání s odborní-
ky se znalostmi i praktickými zkušenostmi z různých 
oborů.

Podrobnosti o KROHNE Academy na 
www.krohne.com

KROHNE Academy online je poskytována bezplatně na 
platformě eLearning, která obsahuje školení ve formě 
interaktivních kurzů. Stejně jako u seminářů jsou 
studijní materiály KROHNE Academy online obecné a 
nejsou zaměřeny na konkrétní výrobky a/nebo průmy- 
slová odvětví. Každý kurz se zabývá určitým druhem 
měřicích přístrojů jako jsou plováčkové, vírové, ultra-
zvukové nebo hmotnostní průtokoměry nebo obecnější-
mi tématy jako např. měřením plynů nebo detekcí 
netěsností. 

Registrujte se nyní zdarma a začněte se vzdělávat na
http://academy-online.krohne.com



Kontakt
Sídlo firmy v ČR
KROHNE CZ, spol. s r.o.
Opavská 801/8a 
639 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 220 092
Fax: +420 545 220 093 
brno@krohne.cz

Společnosti a obchodní zastoupení
Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy 
KROHNE najdete na:
www.krohne.com©
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KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analýza

• Služby


