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Bezpečnostní pokyny

1.1  Předpokládané použití

Senzor konduktivní vodivosti OPTISENS COND 1200 je určen pro měření vodivých kapalin. 
Senzor je vhodný pro připojení k převodníku signálu MAC 100.

1.2  Bezpečnostní pokyny výrobce

1.2.1  Autorská práva a ochrana dat

Obsah tohoto dokumentu byl vytvořen s velkou péčí. Nicméně nepřebíráme žádné záruky za to,  
že jeho obsah je bezchybný, kompletní a aktuální. 

Obsah a díla uvedená v tomto dokumentu podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran 
jsou patřičně označeny. Kopírování, úprava, šíření a jakýkoli jiný typ užívání mimo rozsah 
povolený v rámci autorských práv je možný pouze s písemným souhlasem příslušného autora 
a/nebo výrobce.

Výrobce vždy dbá o zachování cizích autorských práv a snaží se využívat vlastní a veřejně 
přístupné zdroje.

Shromažďování osobních údajů (jako jsou jména, poštovní nebo e-mailové adresy) v 
dokumentech výrobce pokud možno vždy vychází z dobrovolně pokytnutých dat. V přiměřeném 
rozsahu je vždy možno využívat nabídky a služby bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. při 
komunikaci e-mailem) vždy představuje bezpečnostní riziko. Tato data není možno zcela 
ochránit proti přístupu třetích stran. 

Tímto výslovně zakazujeme používat povinně zveřejňované kontaktní údaje pro účely zasílání 
jakýchkoliv reklamních nebo informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. 

Upozornění!
Uživatel nese plnou odpovědnost za přiměřené použití přístroje a za korozní odolnost použitých 
materiálů vůči měřenému médiu.

Informace!
Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům.
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1.2.2  Vymezení odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto výrobku včetně, nikoli 
však pouze přímých, následných, vedlejších, represivních a souhrnných odškodnění.

Toto vymezení odpovědnosti neplatí v případě, že výrobce jednal úmyslně nebo s velkou 
nedbalostí. V případě, že jakýkoli platný zákon nepřipouští taková omezení předpokládaných 
záruk nebo vyloučení určitých škod, pak v případě, že pro Vás takový zákon platí, nepodléháte 
některým nebo všem výše uvedeným odmítnutím, vyloučením nebo omezením. 

Výrobce poskytuje na všechny zakoupené výrobky záruku v souladu s platnou kupní smlouvou a 
Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli, jakkoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah své 
dokumentace včetně tohoto vymezení odpovědnosti bez předchozího upozornění a za případné 
následky těchto změn nenese jakoukoli odpovědnost. 

1.2.3  Odpovědnost za výrobek a záruka

Uživatel odpovídá za použitelnost přístroje pro daný účel. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Záruky se nevztahují na 
závady způsobené nesprávnou montáží a používáním přístroje (systému). Poskytování záruk se 
řídí platnou kupní smlouvou a Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami. 

1.2.4  Informace o dokumentaci

Je naprosto nezbytné důkladně prostudovat veškeré informace v tomto dokumentu a dodržovat 
platné národní normy, bezpečnostní předpisy a preventivní opatření, aby nedošlo ke zranění 
uživatele nebo k poškození přístroje.

Jestliže tento dokument není ve vašem rodném jazyce a máte problémy s porozuměním textu, 
doporučujeme vám požádat o pomoc naši nejbližší pobočku. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo zranění způsobená v důsledku neporozumění informacím v tomto 
dokumentu. 

Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. Dokument obsahuje rovněž speciální pokyny a opatření, na která 
upozorňují níže uvedené piktogramy.
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1.2.5  Používané výstražné symboly

Bezpečnostní výstrahy jsou označeny následujícími symboly.

•  MANIPULACE
Tento symbol označuje všechny pokyny k činnostem, které musí obsluha provádět v určeném 
pořadí.

i VÝSLEDEK
Tento symbol upozorňuje na všechny důležité výsledky předcházejících činností.

1.3  Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při práci s elektrickým zařízením. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí popálení způsobeného teplem nebo 
horkým povrchem. 

Nebezpečí!
Tato výstraha upozorňuje na bezprostřední nebezpečí při používání tohoto zařízení v 
potenciálně výbušné atmosféře.

Nebezpečí!
Je bezpodmínečně nutné dbát uvedených výstrah. I částečné ignorování těchto výstrah může 
vést k vážnému ohrožení zdraví nebo života. Rovněž může dojít k závažnému poškození 
přístroje nebo okolních zařízení. 

Výstraha!
Ignorování těchto bezpečnostních výstrah, a to i částečné, představuje vážné riziko ohrožení 
zdraví. Rovněž může dojít k závažnému poškození přístroje nebo okolních zařízení.

Upozornění!
Ignorování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo okolních zařízení. 

Informace!
Tyto pokyny obsahují důležité informace o zacházení s přístrojem.

Právní upozornění!
Tato poznámka obsahuje informace o zákonných nařízeních a normách.

Výstraha!
Tento přístroj mohou montovat, uvádět do provozu, obsluhovat a udržovat pouze osoby s 
patřičnou kvalifikací.
Tento dokument vám má pomoci zajistit pracovní podmínky, které umožní bezpečné a efektivní 
využití tohoto přístroje. 
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Popis přístroje

2.1  Rozsah dodávky

Volitelné příslušenství
• Adaptér do potrubí SENSOFIT FLOW 1000
• Ponorný adaptér SENSOFIT IMM 1000
• Zasouvací adaptér SENSOFIT INS 1000 

Náhradní díly a spotřební materiál
• OPTISENS 1200 (W)
• OPTISENS 1200 (PW)
• OPTISENS 1200 (GF)
• Standardní roztok pro kalibraci senzoru

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 

1  Objednaný senzor
2  Dokumentace
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2.2  Popis přístroje

2.2.1  Senzor vodivosti

OPTISENS COND 1200 je senzor konduktivní vodivosti s integrovaným snímačem teploty 
(Pt1000). Obsahuje dvě elektrody z korozivzdorné oceli s izolací z PVDF, která senzor chrání 
před usazováním nečistot. Je k dispozici s různými konstantami měřicí cely (c = 0,01 / 0,05 / 
0,1 / 0,2 / 1,0) a umožňuje tak použití v širokém spektru aplikací. Tento senzor vodivosti se 
vyznačuje robustním provedením a dlouhou životností. V kombinaci s převodníkem signálu tvoří 
mimořádně spolehlivý a ekonomicky výhodný měřicí systém vhodný pro různé aplikace při 
měření v oblasti analýzy vod. 
Měřicí princip konduktivní vodivosti se vyznačuje velkou citlivostí, zejména pro nízké hodnoty 
vodivosti. Proto je tento senzor vynikajícím přístrojem pro měření čistých a neagresivních médií 
jako je čistá voda, pára, chladicí a provozní voda.

Pro hodnoty vodivosti nad 20 mS/cm a pro agresivní média nebo média s velkým obsahem 
nečistot doporučujeme použít senzory induktivní vodivosti, např. IND 1000 (viz příručka 
k OPTISENS IND 1000).

1  4pinový úhlový konektor (Hirschmann)
2  Provozní připojení (závitové)
3  Vnější elektroda
4  Vnitřní elektroda
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2.3  Výrobní štítek

Typ senzoru je uveden na nálepce na obalu senzoru a také na samotném senzoru.

Typy senzorů

1  Externí senzor pro vysokou vodivost
2  Externí senzor pro střední vodivost
3  Externí senzor pro nízkou vodivost

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 
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Montáž

3.1  Poznámky k montáži

3.2  Přeprava a skladování
• Skladujte přístroj v původním obalu na suchém místě chráněném před prachem. Chraňte 

senzor před znečištěním.
• Originální obal chrání přístroj před poškozením. Proto při přepravě nebo zaslání zpět výrobci 

vždy používejte pro přístroj původní obal.
• Chraňte přístroj před slunečním zářením.

3.3  Postup montáže
Jelikož se nový senzor vodivosti musí před montáží na měřicí místo nejprve kalibrovat, je 
nezbytné dodržovat při instalaci následující pořadí:

1. Vybalte senzor.
2. Připojte senzor k převodníku signálu.
3. Proveďte kalibraci senzoru.
4. Namontujte senzor na měřicí místo.

Potřebné kroky jsou popsány v následujících kapitolách.

Informace!
Pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zda nenese známky poškození nebo špatného zacházení. 
Případné poškození oznamte přepravci a nejbližší pobočce výrobce.

Informace!
Zkontrolujte dodací (balicí) list, zda jste obdrželi kompletní dodávku dle vaší objednávky.

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 
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3.4  Požadavky na instalaci

3.5  Bezpečnostní pokyny

Informace!
K dispozici je DTM soubor pro tento senzor a jeho použití spolu s PACTwareTM FDT. Soubory 
DTM jsou umístěny na CD přiloženém k přístroji (součást dodávky) nebo je lze zdarma 
zkopírovat z internetových stránek firmy KROHNE (Downloadcenter).

Upozornění!
Nedotýkejte se tělesa senzoru ani vnitřní elektrody a chraňte senzor před poškrábáním.

Informace!
• Měřicí konec senzoru musí směřovat proti směru proudění, aby byly elektrody v dostatečném 

kontaktu s médiem. 
• Senzor umístěte do T-kusu nebo do adaptéru pro montáž do potrubí dodaného výrobcem 

senzoru.
• Kolem senzoru se nesmí shromažďovat vzduch. 
• Na elektrodách ani v jejich okolí se nesmí usazovat pevné částice.

Nebezpečí!
Pro přístroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu platí doplňkové bezpečnostní pokyny; 
prostudujte laskavě speciální dokumentaci označenou Ex.

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení.

Nebezpečí!
Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Výstraha!
Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Veškeré 
práce s elektrickými součástmi měřicích přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s patřičnou 
kvalifikací. 

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou.
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3.5.1  Připojení kabelu k senzoru

Upozornění!
Do konektoru senzoru nesmí proniknout vlhkost! Případná vlhkost může způsobit zkrat a 
poruchu funkce přístroje!
Pokud do konektoru pronikne vlhkost, vysušte ho vzduchem (např. fénem).

Obrázek 3-1: Připojení konektoru Hirschmann k senzoru

Zkontrolujte, zda jsou konektor i kabel úplně suché 1.
Zkontrolujte, zda je na konektoru senzoru nasunuté těsnění 2.
Nasaďte konektor 3 na senzor. 
Našroubujte konektor na senzor a dotáhněte ho šroubovákem 4.
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3.5.2  Přiřazení vodičů v konektoru Hirschmann

3.5.3  Připojení kabelu senzoru k převodníku

Upozornění!
Nezkracujte kabel. Přesnost měření může být negativně ovlivněna.

Informace!
Uvedené barvy platí pro originální kabely dodané výrobcem senzoru! Pokud použijete jiné 
kabely, věnujte pozornost informacím výrobce o barvě a označení vodičů.

Obrázek 3-2: Přiřazení vodičů v konektoru Hirschmann 

1  Kabel LIYCY 4x0,5 mm
2  Bílý
3  Hnědý
4  Žlutý
5  Zelený
6  Stínění
7  Snímač Pt100
8  Vnější elektroda
9  Vnitřní elektroda

Nebezpečí!
Veškeré práce na elektrickém připojení mohou být prováděny pouze při vypnutém napájení. 
Věnujte pozornost údajům o napájecím napětí na štítku přístroje!

Upozornění!
Nepřipojujte stínění k převodníku, pokud má senzor konektor Hirschmann GDM 3011!

Informace!
Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou. Zkontrolujte 
zejména hodnotu napájecího napětí. 
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Při objednání jednokanálového provedení je možno senzor připojit pouze ke svorkám A. 
Dvoukanálové provedení umožňuje připojení senzorů ke svorkám A i B.

Připojení kabelu senzoru k převodníku
•  Protáhněte kabel senzoru třetí vývodkou zleva 1.
•  Zasuňte vodič 7 do svorky v bloku svorek Pos. A nebo Pos. B podle schématu zapojení.  
•  Kabel uvolníte stisknutím bílé páčky 8 na příslušné svorce, pak jej můžete ze svorky 

vytáhnout.

1  Svorky pro připojení senzoru
2  Blok svorek S (ochranná zem)
3  Blok svorek A: svorky pro senzor
4  Blok svorek B: svorky pro senzor

Vodič Blok svorek Pos. A / B

Zelený 2 X

Žlutý 3 P

Bílý 4 I

Hnědý 5 E
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3.6  Kalibrace senzoru
Před montáží je nutno nejprve provést kalibraci senzoru. Postupujte podle pokynů na straně 27. 
Pak senzor namontujte na měřicí místo.

3.7  Montáž senzoru 

3.7.1  Základní pokyny pro montáž

Výstraha!
Před montáží nebo demontáží senzoru je nejdříve nutno v potrubí snížit tlak!

Informace!
Tento postup montáže je doporučen pouze pro měření čisté vody bez obsahu pevných částic. 
V opačném případě otočte adaptér pro montáž do potrubí a zajistěte, aby bylo potrubí zcela 
zaplněnou vodou, jinak nebudou měřené hodnoty správné.

Informace!
Při montáži doporučujeme umístit před a za přístrojem uzavírací ventil, aby bylo možno senzor 
vyjmout z obtoku např. kvůli kontrole. 

Informace!
Pro dosažení spolehlivých výsledků měření dodržujte následující pokyny:

• Vždy senzor instalujte do určeného adaptéru do potrubí.
• Měřicí část senzoru musí být stále zcela ponořená do měřeného média.

Obrázek 3-3: Požadavky na montáž senzoru

1  Průtokmin = 30 l/h / 7,93 gal/h
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Doporučení pro montáž

• Měřicí konec senzoru musí směřovat proti směru proudění, aby byly elektrody v dostatečném 
kontaktu s médiem.

• Tento způsob montáže se doporučuje pouze pro média neobsahující pevné částice ani 
bubliny vzduchu.

Obrázek 3-4: Typická instalace

1  Směr proudění
2  Objednaný senzor

Obrázek 3-5: Způsob montáže pro čistou vodu

1  Směr proudění
2  Objednaný senzor
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• Tento způsob montáže se doporučuje pouze pro zcela zaplněná potrubí.

• Tento způsob montáže se doporučuje pouze pro zcela zaplněná potrubí.
• Jmenovitá světlost DN potrubí musí odpovídat zásuvné délce tělesa senzoru.

Obrázek 3-6: Způsob montáže pro čistou vodu

1  Směr proudění
2  Objednaný senzor

Obrázek 3-7: Další možný způsob montáže

1  Směr proudění
2  Objednaný senzor
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• Tento způsob montáže se doporučuje pouze pro zcela zaplněná potrubí a média 
neobsahující pevné částice ani bubliny vzduchu.

Obrázek 3-8: Další možný způsob montáže

1  Směr proudění
2  Objednaný senzor
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3.7.2  Montáž do adaptéru do potrubí

• Konektor 5 musí být připojen k senzoru 6.
• Zašroubujte senzor do vnitřního závitu 4 adaptéru pro montáž do potrubí. Dotáhněte senzor 

rukou.

Výstraha!
Před montáží nebo demontáží senzoru je nejdříve nutno v potrubí snížit tlak!

Informace!
Adaptér pro montáž do potrubí není standardní součástí dodávky senzoru, je dodáván jako 
doplněk na přání. Musí být namontován ve vodorovné poloze přímo v procesním potrubí nebo 
v obtoku.

Obrázek 3-9: Vhodné montážní polohy adaptéru pro montáž do potrubí

1  Montáž ve výstupním potrubí
2  Montáž v obtoku
3  Uzavírací ventil
4  Senzor umístěný v adaptéru pro montáž do potrubí

Obrázek 3-10: Montáž senzoru do adaptéru pro montáž do potrubí 

1  Provozní připojení
2  Ochranné pouzdro
3  Směr proudění
4  Vnitřní závit
5  4pinový úhlový konektor (Hirschmann)
6  Senzor
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3.7.3  Montáž senzoru do ponorného adaptéru

• Sejměte víčko s kabelovou vývodkou 5 z ponorného adaptéru
• Protáhněte kabel senzoru propojovacím konektorem 2, ponorným adaptérem 3 a víčkem 

s kabelovou vývodkou 5. 
• Zašroubujte propojovací konektor 2 do ponorného adaptéru 3. Pak zašroubujte senzor 1 

do propojovacího konektoru.
• Nasaďte víčko s kabelovu vývodkou zpět na ponorný adaptér 4. 

1  Ponorný adaptér 
2  Propojovací konektor mezi senzorem a adaptérem
3  Objímky
4  Víčko s kabelovou vývodkou 
5  Senzor (pouze pro ponorné provedení s připojeným kabelem)

1  Senzor s připojeným kabelem
2  Propojovací konektor mezi senzorem a adaptérem
3  Ponorný adaptér
4  Objímky na ponorný adaptér 
5  Víčko s kabelovou vývodkou 
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3.8  Příklady typických aplikací
Na následujících obrázcích je vždy zobrazen převodník signálu, senzor s integrovaným 
snímačem teploty a adaptér pro montáž do potrubí nebo ponorný adaptér.

1  Měření v obtoku 
2  Měření na vstupu
3  Uzavírací ventil
4  Adaptér pro montáž do potrubí se senzorem
5  Obtok
6  Hlavní procesní potrubí

Obrázek 3-11: Instalace s převodníkem signálu

1  Jednokanálové provedení
2  Dvoukanálové provedení
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Provoz

4.1  Struktura menu

Informace!
Následující tabulka obsahuje pouze přehled položek menu. Při programování přístroje vždy 
rovněž prostudujte tabulku funkcí, která obsahuje podrobnější informace!
V následující tabulce jsou uvedena pouze menu platná pro tento senzor. Další podrobnosti 
o základním nastavení najdete v návodu k převodníku signálu.

Hlavní menu Submenu Parametr

A quick setup A6 analog outputs A6.1 measurement Další podrobnosti viz 
tabulka funkcí.A6.2 spec. conductivity

B test B1 sim. process input A B1.1 temperature Další podrobnosti viz 
tabulka funkcí.B1.2 spec. conductivity

B1.3 spec. resistance
B4 actual values B4.2 process input A

B4.2.1 temperature
B4.2.2 spec. conductivity 
B4.2.3 Meg. Ohm
B4.2.5 pH
B4.2.8 generator volt.
B4.2.9 CPU temp.
B4.2.10 range 
B4.2.11 electrode volt.

B6 information B6.2 process input A
C setup C1 process input A C1.1 parameter Další podrobnosti viz 

tabulka funkcí.C1.2 cell constant
C1.3 cable resistance
C1.4 concentration
C1.14 time constant
C1.15 temperature
C1.23 cell calibration
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4.2  Tabulky funkcí

4.2.1  Menu A, quick setup (= rychlé nastavení)

A 6.1 measurement: 

Měřená proměnná pro proudový výstup C. Zvolte mezi: 

• spec. conductivity (měr. vodivost)
• temperature (teplota)
• spec. resistance (měr. odpor)
• spec. conductivity (měr. vodivost)

A 6.2 spec. conductivity

Jednotky pro proudový výstup. Zvolte mezi:

• µS/cm
• mS/cm
• free unit (uživatelská jednotka)

4.2.2  Menu B, test

Postup při spuštění simulace je stejný pro všechny funkce:

•  Zvolte funkci pomocí ↓ nebo ↑ a stiskněte ^.
i Uvidíte dvě volby: "set value" (otevření editoru pro zadání simulované hodnoty) a "break" 

(opuštění menu bez provedení simulace).

•  Zvolte požadovanou možnost pomocí ↑ nebo ↓ a stiskněte ^.
i Pokud jste zvolili "set value", přístroj se zeptá, zda má spustit simulaci ("start simulation" ) a 

nabízí možnosti "no" (opuštění menu bez simulace) nebo "yes" (spuštění simulace).

•  Zvolte požadovanou možnost pomocí ↑ nebo ↓ a stiskněte ^.
i Pokud jste zvolili "yes", simulace se spustí.

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech). 
Proto jsou zde podrobně popsána pouze menu příslušející k tomuto senzoru. Popis dalších 
funkcí v menu je uveden v dokumentaci pro převodník MAC 100.

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech). 
Proto jsou zde podrobně popsána pouze menu příslušející k tomuto senzoru. Popis dalších 
funkcí v menu je uveden v dokumentaci pro převodník MAC 100.
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B1, sim.process inp.A (simulace procesního vstupu A)
B2, sim.process inp.B (simulace procesního vstupu B)

B4, actual values (skutečné hodnoty)

B6, information (informace)

4.2.3  Menu C, setup (nastavení)

C1, process input A (procesní vstup A)
C2, process input B (procesní vstup B)

Menu Název / funkce Nastavení / popis

B1.1 temperature V tomto menu je možno simulovat hodnotu teploty.

B1.2 spec. conductivitiy V tomto menu je možno simulovat hodnotu měrné vodivosti. 

B1.3 spec. resistance V tomto menu je možno simulovat hodnotu měrného odporu. 

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Toto menu obsahuje několik funkcí umožňujících zobrazení příslušných okamžitých hodnot. Zobrazené hodnoty závisí 
na konfiguraci přístroje.

B4.2 process input A V tomto menu se zobrazují měřené hodnoty z procesního vstupu A.

B4.3 process input B V tomto menu se zobrazují měřené hodnoty z procesního vstupu B. (pro 
2kanálové provedení)

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Toto menu obsahuje několik submenu s informacemi o přístroji. Zobrazení je stejné pro všechna submenu: 
• 1. řádek: identifikační č. desky plošných spojů
• 2. řádek: verze software
• 3. řádek: datum výroby

B6.2 process input A Informace o elektronické části procesního vstupu ze senzoru A.

B6.3 process input B V tomto menu se zobrazují měřené hodnoty z procesního vstupu B. (pro 
2kanálové provedení)

Informace!
Převodník signálu má dva procesní vstupy ze senzorů - A a B. Každý procesní vstup má v tomto 
hlavním menu svá vlastní submenu. Procesní vstup A je vždy obsazen, tj. převodník má vždy 
osazenu desku v rozhraní "Pos.A". Rozhraní procesního vstupu B má desku osazenu pouze 
u dvoukanálového provedení převodníku signálu. Pozor, typ měření a procesního vstupu musí 
být vždy určen již v objednávce. Konfiguraci převodníku nelze později změnit.

Informace!
Zobrazení některých submenu závisí na nastavení hardware a použitém senzoru (senzorech).

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Procesním vstupům A a B může být přiřazen buď senzor 1 nebo senzor 2. Další informace o typech senzorů 1 a 2 viz 
návod k převodníku MAC 100 "Kombinace vstupů ze senzorů". Procesní vstup A je vždy obsazen, procesní vstup B 
může být obsazen.
Poznámka: záměnu senzoru 1 za senzor 2 a naopak může provést pouze výrobce!
V závislosti na typu senzoru, který je připojen ke vstupu A nebo B, se mění i struktura příslušného menu.

C1.1 parameter (conductivity) V této položce menu je možno zvolit senzor připojený k procesnímu 
vstupu A/B. Jednotlivé položky a parametry závisí na konfiguraci přístroje. 
Konfigurace přístroje je zadána uživatelem a nastavena při výrobě.
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C1.2 cell constant Zadejte konstantu měřicí cely. 

C1.3 cable resistance Zadejte odpor kabelu v ohmech.

C1.14 time constant Zadejte časovou konstantu.

C1.15 temperature Menu pro měření teploty. Je k dispozici pro senzor 1 i senzor 2.

C1.15.1 probe Volby:
• manual: používá se v případě, že k převodníku signálu není připojen žádný 

externí ani interní snímač teploty
• Pt1000: používá se, když je k převodníku signálu připojen externí snímač 

teploty Pt1000

C1.15.2 manual Funkce je k dispozici, bylo-li v C1.15.1 zvoleno "manual", slouží k zadání 
teploty. 

C1.15.3 correction Korekční odchylka pro měření teploty. Funkce není k dispozici, je-li 
v C1.15.1 zvoleno "manual". Pokud jste zvolili "Pt1000", zadejte zde 
korekční odchylku. 

C1.15.4 limitation Měřicí rozsahy pro měření teploty. Zadejte mezní hodnoty.

C1.15.5 temp. comp. Menu pro editaci parametrů kompenzace teploty pro měření (volba typu 
kompenzace, vypnutí = off, zadání vlastní tabulky = table, lineární 
kompenzace = linear).

Volby:
• off
• table
• ultra pure water NACl
• ultra pure water Nao3
• upw morpholin
• ultra pure water NH3
• ultra pure water HCL
• ultra pure water
• linear

C1.15.6 temp. coefficient Pokud jste zvolili lineární kompenzaci (linear), zadejte zde teplotní součinitel. 

C1.15.7 ref. temperature Pokud jste zvolili lineární kompenzaci (linear), zadejte zde referenční teplotu. 

C1.15.8 Reference points K dispozici pouze v případě, že C1.15.5 je nastavena na "table" (zadání 
vlastní tabulky). Zvolte:

• 2 až 10

C1.15.9 tbl. temperature K dispozici pouze v případě, že C1.15.5 je nastavena na "table" (zadání 
vlastní tabulky).

• teplota pro každý řádek

C1.15.10 tbl. conductivity K dispozici pouze v případě, že C1.15.5 je nastavena na "table" (zadání 
vlastní tabulky).

• vodivost pro každý řádek

C1.23 cell calibration Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Kalibrace.   na straně 30

C1.23.1 temp. comp. Menu pro měření teploty. 

Volby:
• off: měření teploty je vypnuto 
• manual: hodnotu teploty je nutno zadat ručně
• automatic: měření teploty se provádí v souladu s nastavením 

C1.23.2 temperature Menu pro ruční nastavení (měření) teploty.

C1.23.3 temp. coefficient Menu pro zadání teplotního součinitele pro ruční měření teploty.

C1.23.4 spec. conductivity Zadejte vodivost kalibračního roztoku.

Menu pro přípravu měření: 
• Vložte senzor do kalibračního roztoku.
• Vyčkejte, dokud není měřená hodnota stabilní.
• Stiskněte enter pro provedení kalibrace.
Čekejte, dokud není měření dokončeno.

Menu Název / funkce Nastavení / popis
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4.3  Kalibrace

4.3.1  Teplotní kompenzace 

Je možno zvolit jednu ze tří možností teplotní kompenzace:

• automatic: převodník signálu automaticky kompenzuje vliv teploty pomocí hodnot 
naměřených snímačem teploty Pt1000.

• manual: převodník signálu kompenzuje vliv teploty pomocí ručně zadané hodnoty teploty; 
tato varianta má smysl pouze v případě, že je teplota měřeného média relativně konstantní.

• off: teplotní kompenzace je vypnuta

Menu pro volbu typu teplotní kompenzace obsahuje následující možnosti:

• Pt1000: tuto možnost zvolte v případě, že je k převodníku signálu připojen snímač teploty 
Pt1000.

• manual: tuto možnost zvolte v případě, že k převodníku signálu není připojen interní ani 
externí snímač teploty.

Po spuštění převodníku signálu se zobrazí stránka s měřenými hodnotami. Jedná se 
o standardní obrazovku, která se zobrazuje v režimu měření. Pokud se nacházíte v režimu 
měření a přejete si nastavit teplotní kompenzaci, musíte provést následující kroky:

C1.23.5 cell constant Zadejte konstantu měřicí cely. 

Zkontrolujte sklon kalibrační přímky, stiskněte Enter, rozhodněte, zda se mají 
kalibrační parametry uložit nebo ne. 

Upozornění!
Pokud máte při měření zvolenu lineární teplotní kompenzaci, pak během kalibrace zvolte pro 
teplotní kompenzaci "automatic" nebo "manual". Pokud máte při měření kompenzaci teploty 
vypnutou ("off"), pak zvolte "off" i pro kompenzaci teploty při kalibraci.

Menu Název / funkce Nastavení / popis

Informace!
Pokud zvolíte měření bez kompenzace, mohou se naměřené hodnoty vodivosti značně lišit od 
skutečných hodnot. Důvodem je závislost hodnoty vodivosti měřeného média na jeho teplotě.
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Krok 1: aktivace teplotní kompenzace při měření

•  Nyní je možno nastavit teplotní kompenzaci. Stisknutím  nebo  zvolíte off nebo linear. 
Stiskněte ^ pro potvrzení zadané hodnoty.

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" a "C1", pod ním 
je zvýrazněno submenu process input A. 

• Stiskněte  nebo  pro volbu process input A.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "process input A" a 
"C1.1", pod ním je zvýrazněno submenu parameter.

• Stisknutím  nebo  zvolíte temperature
• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na třetí úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "temperature" 
a "C1.15.1", pod ním je zvýrazněno submenu probe

• Stisknutím  nebo  zvolíte temp. comp.
• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 
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Krok 2: volba typu teplotní kompenzace

•  Hodnotu teploty je případně možno zadat i v kelvinech, aby převodník signálu zobrazoval 
stejnou teplotu jako referenční snímač. Stiskněte ^ pro potvrzení zadané hodnoty. Snímač 
teploty je nastaven.

Krok 2a: snímač Pt100/1000
Odečtěte z obrazovky měřených hodnot aktuální hodnotu teploty naměřenou snímačem Pt1000 a zapište 
si ji.
Změřte teplotu referenčním snímačem teploty a zkontrolujte, jak se liší od hodnoty naměřené snímačem 
Pt1000.

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" a "c1", pod ním je 
zvýrazněno submenu process input A. Zvolte procesní vstup A nebo B.

• Stiskněte  nebo  pro volbu process input A.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není 
zvýrazněno submenu temperature.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na třetí úrovni submenu. Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není 
zvýrazněno submenu correction.

• Stiskněte ^ pro vstup do zvoleného menu.
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•  Zadejte naměřenou hodnotu teploty média. Stiskněte ^ pro potvrzení zadané hodnoty. Pro 
teplotní kompenzaci nyní bude použita ručně zadaná hodnota teploty.

4.3.2  Kalibrace měřené hodnoty

Kalibraci je nutno provádět pravidelně nebo při instalaci nového senzoru. 

Při kalibraci měření vodivosti je nutno mít na paměti, že se jedná o kalibraci celého systému, 
nikoli pouze senzoru. Proto je nutno provést rekalibraci např. v případě, že dojde ke změně 
měřeného média. 

U nového sezoru je optimální hodnota sklonu kalibrační přímky 59 mV a optimální nulový bod 
0 mV. Hodnota sklonu by se měla nacházet v rozmezí 50...65 mV.
 Pokud není sklon v povoleném rozsahu, proveďte kalibraci znovu.
Jak senzor stárne, sklon je stále menší (plošší) a roste odchylka nulové hodnoty. Pokud jedna 
nebo obě hodnoty překročí určité meze, převodník zobrazí upozornění, že je nutno senzor 
vyměnit.

Přístroj je vybaven funkcí ručního ovládání, která umožňuje dočasné vyjmutí senzoru 
z měřeného procesu (např. kvůli čištění) bez signalizace poruchy do nadřízeného systému 
(DLC). Tato funkce "zmrazí" poslední měřené hodnoty na displeji a proudových výstupech.

Krok 2b: volba manual
Změřte teplotu měřeného média.

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" a "C1", pod ním 
je zvýrazněno submenu process input A. 

• Stiskněte  nebo  pro volbu process input A.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu process input A.

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není 
zvýrazněno submenu temperature.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. Zvýrazněno je submenu probe.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu manual.
• Stiskněte ^ pro vstup do zvoleného menu.

Informace!
Aktivace ručního ovládání je indikována zobrazením "varovné značky" v levém horním rohu 
displeje. Objeví se stavové hlášení "checks in progres" (probíhá kontrola). Podrobnosti o funkci 
ručního ovládání jsou uvedeny v dokumentaci k převodníku signálu.
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Po spuštění převodníku signálu se zobrazí stránka s měřenými hodnotami. Jedná se 
o standardní obrazovku, která se zobrazuje v režimu měření. Pokud se nacházíte v režimu 
měření a přejete si spustit kalibraci, musíte aktivovat funkci ručního ovládání (manual hold) a 
provést následující kroky.

Krok 1: aktivace funkce ručního ovládání

•  Funkce ručního ovládání je aktivovaná. Následujícím krokem je příprava kalibrace. Nejprve se 
musíte vrátit do režimu měření.

•  Stiskněte několikrát ^, dokud se nevrátíte zpět do režimu měření.

Krok 2: příprava kalibrace
•  Pokud kalibrujete nový senzor, zkontrolujte, zda je správně připojen k převodníku signálu.
•  Zkontrolujte, zda senzor není poškozený nebo znečištěný.
•   Připravte si vhodný standardní kalibrační roztok. Další informace na straně 8

Po aktivaci funkce ručního ovládání a přípravných krocích můžete přistoupit k vlastní kalibraci 
z režimu měření přes hlavní menu setup (krok 3a).

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu quick setup.

HLAVNÍ MENU

> A quick setup
B test
C setup
D service

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "quick setup" a 
A1", pod ním je zvýrazněno submenu language.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu hold function.
• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Na horním řádku displeje se 
zobrazí "manual hold", pod ním je zvýrazněna volba off.

• Stiskněte  nebo  a zvolte "on".

• Stiskněte ^ pro potvrzení zadané hodnoty.
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Krok 3a: vstup do kalibračního menu z hlavního menu setup

•  Nyní můžete spustit kalibrační proceduru podle pokynů popsaných jako "Krok 4".

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu setup.

HLAVNÍ MENU

A quick setup
B test
> C setup
D service

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "setup" a 
"c1", pod ním je zvýrazněno submenu process input A.

• Stiskněte  nebo  a zvolte  process input A.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

 Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Na horním řádku se 
zobrazí "process input A" a "C1.1", pod ním je zvýrazněno 
submenu parameter.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu 
cell calibration.

• Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 
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Krok 4: kalibrační procedura
•  Po volbě submenu cell calibration (krok 3a) v předchozích krocích pokračujte stisknutím >.
i Převodník vás vyzve k volbě typu teplotní kompenzace. Můžete zvolit "automatic", "manual" 

nebo "off" ( viz Teplotní kompenzace  na straně 27). Zvolte pro kalibraci stejný typ teplotní 
kompenzace, jaký jste zvolili pro měření.

•  Pokud požadujete typ "automatic", stiskněte jen ^̂̂̂. Pokud požadujete typ "manual", zadejte 
nejprve teplotu a teplotní součinitel měřeného média pomocí  nebo  a pak stiskněte ^̂̂̂.

i Na obrazovce se zobrazí text spec.conductivity.

•  Zadejte měrnou vodivost v µS/cm.
•  Převodník nyní provádí měření, které trvá 20 sekund.
i Na obrazovce se zobrazí text "cell constant".

•  Zadejte konstantu cely v 1/cm.
i Převodník zobrazí dotaz "store cal. value"?

•  Zvolte yes pro uložení kalibračních hodnot. Zvolte no, pokud hodnoty nechcete uložit.
•  Stiskněte ^̂̂̂ pro potvrzení.
i Před návratem do režimu měření budete dotázáni, zda se mají změny konfigurace přístroje 

uložit.

•   Zvolte yes pomocí  nebo  pro uložení nových kalibračních hodnot.
i Nyní je kalibrace dokončena.

•  Pokud se chcete vrátit do režimu měření, stiskněte několikrát tlačítko ^̂̂̂.

Krok 5: (opětovná) montáž senzoru
•  Po dokončení kalibrace senzor opláchněte čistou vodou.
•  Umístěte senzor (znovu) do adaptéru pro montáž do potrubí  viz Montáž senzoru  na straně 

16.

Krok 6: návrat do režimu měření
•  Deaktivujte funkci "manual hold".

Informace!
Hodnota v menu "stored value" je hodnota vypočtená na základě aktuálního měření. Převodník 
signálu vypočítává tuto hodnotu v závislosti na metodě kompenzace (teploty), která byla zvolena 
pro kalibraci. V období mezi měřením hodnoty uložené v menu "stored value" a zadáním zjištěné 
referenční hodnoty z laboratoře neměňte metodu kompenzace. Jinak by mohlo dojít k chybě 
kalibrace.
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4.3.3  Záznamník kalibrací

Přístup k záznamníku kalibrací

•  Nyní se nacházíte na úrovni dat a můžete prohlížet historii kalibrací. Pomocí  nebo  
můžete procházet mezi jednotlivými záznamy.

•  Pokud se chcete vrátit do režimu měření, stiskněte několikrát tlačítko ^̂̂̂.

Informace!
Převodník signálu zaznamenává údaje o jednotlivých kalibracích do záznamníku kalibrací. 
Záznamník může obsahovat až 64 záznamů o kalibracích včetně data a času provedení.

• Stiskněte > na dobu delší než 2,5 sekundy, pak tlačítko uvolněte. Nyní se nacházíte na úrovni hlavního 
menu. Na horním řádku displeje se zobrazí "A", pod ním je zvýrazněno hlavní menu quick setup.

• Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno hlavní menu test.
HLAVNÍ MENU
A quick setup
> B test
C setup
D service

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu. 

Nacházíte se na první úrovni submenu. Na horním řádku se zobrazí "test" a "B1", pod ním je 
zvýrazněno submenu sim.process input A.

Stiskněte  nebo  tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu logbooks.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.

Nacházíte se na druhé úrovni submenu. Na horním řádku displeje se zobrazí "logbooks" 
a "B5.1", po ním je zvýrazněno submenu status log.

Stiskněte  nebo tolikrát, dokud není zvýrazněno submenu calibration log.

Stiskněte > pro vstup do zvoleného menu.
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Servis

5.1  Údržba

5.1.1  Čištění

•  Čistěte měřicí části senzoru čistou vodou.
•  Nečistoty menšího rozsahu nebo prach: opláchněte měřicí konec senzoru vodou z kohoutku a 

jemně osušte měkkou látkou.
•  Mastné nánosy a nečistoty: odstraňte teplým mýdlovým roztokem a opláchněte vodou.
•  Tvrdé usazeniny nebo nánosy hydroxidů: odstraňte pomocí 10% roztoku kyseliny citronové 

nebo chlorné a poté důkladně opláchněte vodou.

5.1.2  Stárnutí a rekalibrace

Když senzor příliš zestárne a neposkytuje spolehlivé měření, zobrazí převodník signálu po 
ukončení kalibrační procedury chybové hlášení. V tom případě pak je nutno senzor vyměnit.

5.2  Dostupnost náhradních dílů
Výrobce se řídí zásadou, že kompatibilní náhradní díly pro každý přístroj nebo jeho důležité 
příslušenství budou k dispozici po dobu 3 let od ukončení výroby tohoto přístroje.

Toto opatření platí pouze pro ty části přístrojů, které se mohou poškodit nebo zničit za běžného 
provozu.

5.3  Zajištění servisu
Výrobce poskytuje zákazníkům i po uplynutí záruční doby rozsáhlou servisní podporu . Ta 
zahrnuje opravy, technickou podporu a školení.

5.4  Zaslání přístroje zpět výrobci

5.5  Nakládání s odpady

Informace!
Podrobnosti si, prosím, vyžádejte v naší nejbližší pobočce.

Upozornění!
Nakládání s odpady se řídí platnými předpisy v dané zemi.
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Technické údaje

6.1  Měřicí princip

6.1.1  Měření vodivosti

Vodivost roztoku je definována jako jeho schopnost vést elektrický proud mezi dvěma 
elektrodami. Pro určení vodivosti elektrolytu je nutno zaznamenat celkový počet rozpuštěných 
iontů. Tento parametr slouží k posouzení čistoty vody a udává se v siemensech. Mezi dvěma 
otevřenými elektrickými články se vytvoří napětí. To pak generuje elektrický proud v závislosti na 
odporu měřeného média. Jelikož je médium v přímém kontaktu s elektrodou, přístroj rychle 
reaguje na případné změny. Integrovaný snímač teploty umožňuje teplotní kompenzaci hodnoty 
vodivosti.
Pomocí Ohmova zákona definujeme: odpor = napětí/proud, přičemž odpor kapaliny lze určit 
měřením proudu při konstantním napětí. Měrná vodivost je definována jako 1/hodnota odporu. 
Jednotkou vodivosti je siemens a nejčastěji se konduktivní vodivost vyjadřuje v µS/cm nebo 
mS/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.

Obrázek 6-1: Měřicí princip při měření vodivosti 

1  Vnitřní elektroda
2  Vnější elektroda
3  Měření proudu
4  Napájecí napětí
5  Měřené médium
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6.2  Technické údaje

Měřicí komplet
Měřicí princip Konduktivní vodivost 

Měřicí rozsah OPTISENS COND 1200 (W) 
0,1...200 µS/cm (c=0,05) 
1...2000 µS/cm (c=0,2) 
1...20 mS/cm (c=1) 

OPTISENS COND 1200 (PW)
0,05...10 µS/cm (c=0,01)
0,001...1 mS/cm (c=0,1)

OPTISENS COND 1200 (GF)
10 µS/cm...15 mS/cm (c=1)

Materiálové provedení
Konstrukce OPTISENS COND 1200 (W):

Těleso: PVDF
Cela: korozivzdorná ocel (1.4571)

OPTISENS COND 1200 (PW):
Těleso: PVDF 
Cela: korozivzdorná ocel (1.4571) nebo titan

OPTISENS COND 1200 (GF):
Těleso: PVDF 
Cela: grafit (GF) 

Varianty senzoru S integrovaným snímačem teploty Pt100

Provozní připojení OPTISENS COND 1200 (W):
Vnější závit G3/4 A 
Vnější závit G1/2 A pro ponorné provedení 

OPTISENS COND 1200 (PW/GF):
Vnější závit G3/4 A  
Vnější závit G1/2 A 
Vnější závit G1 A 
Vnější závit 3/4-14 NPT

Přesnost měření
Přesnost měření vodivosti OPTISENS COND 1200 (W): +/- 2% z plného rozsahu 1

OPTISENS COND 1200 (PW): +/-10% z jmenovité hodnoty 1

OPTISENS COND 1200 (GF): +/-10% z jmenovié hodnoty 1

Provozní podmínky
Rozsah teplot OPTISENS COND 1200 (W/PW):

 0...+135°C / +32...+275°F

OPTISENS COND 1200 (GF):
 0...+130°C / +32...+266°F

Max. provozní tlak OPTISENS COND 1200 (W/PW):
 16 bar při +25°C, 9 bar při +60°C / 232 psi při +77°F, 130,5 psi při +140°F

OPTISENS COND 1200 (GF):
 16 bar při +25°C, 9 bar při +60°C / 232 psi při +77°F, 130,5 psi při +140°F

1 V závislosti na podmínkách při výrobě se může konstanta cely mírně lišit od jmenovité hodnoty. Tato odchylka může 
být kompenzována v převodníku signálu.  
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Elektrické připojení
Kabel Kabel COND-W 1200

Senzor s připojením 
kabelem

OPTISENS COND 1200 (W/PW/GF):
4pinový konektor (Hirschmann)

OPTISENS COND 1200 (W):
Ponorné provedení s připojeným kabelem 10 m / 33 ft

Délka kabelů 5 m / 16,5 ft

10 m / 33 ft

15 m / 49 ft

20 m / 65 ft

Varianty kabelu Dutinka
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6.3  Rozměry

Obrázek 6-2: OPTISENS COND 1200 (W) - ponorné provedení

Rozměry [mm] Rozměry [inch]

a 100 3,94

b ∅ 20 ∅ 0,79

c G1/2 A

Obrázek 6-3: OPTISENS COND 1200 (W) 

Rozměry [mm] Rozměry [inch]

a 186 7,32

b 100 3,94

c ∅ 20 mm ∅ 0,79

d G3/4 A
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Obrázek 6-4: OPTISENS COND 1200 (PW) 

Rozměr v mm

a b c d e f g h i k l

145 80 20 36 3/4-14NPT 45 23,8 60 38 37 50

78 18 G1 A 22

76 16 G3/4 A 22

74 14 G1/2 A 16

Rozměr v inch 

a b c d e f g h i k l

5,71 3,15 0,79 1,42 3/4-14NPT 1,77 0,94 2,36 1,5 1,46 1,97

3,07 0,71 G1 A 0,87

3 0,63 G3/4 A 0,87

2,91 0,55 G1/2 A 0,63
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Obrázek 6-5: OPTISENS COND 1200 (GF) 

Rozměr v mm

a b c d e f g h i k l m n

145 80 20 16 36 3/4-14NPT 45 6 23,5 60 38 37 50

78 18 G1 A

76 16 G3/4 A

Rozměr v inch 

a b c d e f g h i k l m n

5,71 3,15 0,79 1,42 1,42 3/4-14NPT 1,77 0,24 0,93 2,36 1,5 1,46 1,97

3,07 0,71 G1 A

3 0,63 G3/4 A
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Poznámky
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Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com
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