
SMARTPAT PH 8320 Prospekt

Digitální senzor pH pro vodní hospodářství a odpadní 
vody

• 2vodičově napájený senzor s integrovaným převodníkem
• Kvalitní a přesný skleněný senzor s možností kalibrace offline
• Schválen do prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 0
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1.1  Senzory pH řady SMARTPAT
Analyzátory SMARTPAT firmy KROHNE jsou první a jediné senzory s integrovaným 
převodníkem na trhu. Všechny obvody převodníku jsou miniaturizovány tak, aby se vešly do 
hlavice senzoru. Díky tomuto technickému řešení se sníží cena analyzátoru téměř o polovinu ve 
srovnání s měřicími komplety, u kterých obvody převodníku nejsou integrovány v senzoru.

Firma KROHNE je jediný výrobce, který nabízí otevřený komunikační standard bez 
samostatného externího převodníku a s přímým propojením mezi senzorem a procesním řídicím 
systémem prostřednictvím sběrnice. Senzory SMARTPAT ukládají všechny údaje a umožňují 
obousměrný přenos digitálních signálů s protokolem 4...20 mA / HART® 7 do řídicích sytémů, 
programovatelných automatů, ručních komunikátorů, osobních počítačů a jiných periferií.

Analyzátor SMARTPAT PH 8320 splňuje všechny požadavky kladené na měření čisté vody a 
odpadních vod.

1  Konektor VarioPin 2.0 (VP2) pro připojení kabelu
2  Hlavice z poniklované mosazi 
3  Sklo
4  Membrána
5  Membránové sklo 
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Charakteristika
• Membrána z PTFE odpuzující nečistoty zaručuje dlouhou životnost a spolehlivé měření pH
• Dvojitý spoj (komora) pro prodlouženou životnost a širší rozsah aplikací
• Minimální nároky na údržbu - úspora nákladů díky kalibraci offline prováděné za 

definovaných podmínek
• S integrovaným snímačem Pt1000 a standardním konektorem VP2

Průmyslová odvětví
• Průmyslové čištění odpadních vod
• Komunální čistírny odpadních vod
• Vodní hospodářství

Aplikace
• Řízení biologické úpravy odpadních vod
• Řízení neutralizace komunálních odpadních vod
• Kontrola vlastností povrchové a odpadní vody
• Dávkování flokulantů
• Média znečištěná tukem
• Řízení procesů

1.2  Konstrukce a varianty

Senzor SMARTPAT PH 8320 je vybaven prstencovou 
membránou z PTFE, dvojitým spojem (komorou) a 
snímačem teploty Pt1000. 

Pro použití v nebezpečných prostorech jsou k dispozici 
různá schválení - IECEx, ATEX, NEPSI a cFMus.

Senzor je možno integrovat do procesního řídicího systému 
prostřednictvím PACTwareTM (FDT/DTM) s otevřeným 
komunikačním standardem HART®.

Senzor SMARTPAT PH 8320 je možno doplnit libovolným 
displejem napájeným 2vodičově po smyčce.
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Pro snadnou montáž

Montážní adaptéry řady SENSOFIT

Jako dodavatel kompletních řešení pro analýzu vod samozřejmě nabízíme i široký sortiment 
montážních adaptérů. Kromě ponorných a zasouvacích adaptérů dodáváme i adaptéry pro 
montáž do potrubí a adaptéry vysunovatelné za provozu, to vše z různých materiálů. Speciální 
provedení pro neobvyklé provozní podmínky jsou dodávána na požádání.

Pro senzor SMARTPAT PH 8320 jsou k dispozici následující adaptéry:

• Adaptéry řady SENSOFIT FLOW 1000 pro montáž do potrubí
• Ponorné adaptéry řady SENSOFIT IMM 1000 / 2000
• Zasouvací adaptéry řady SENSOFIT INS 1000 / 7000
• Adaptéry vysunovací za provozu (ručně nebo pneumaticky) - řada 

SENSOFIT RET / RAM 5000

Další podrobnosti najdete v prospektu k montážním adaptérům.
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1.3  Měření pH

Měřicí princip senzoru pH je založen na použití speciálního skla citlivého na pH (membránového 
skla). Když se toto membránové sklo, citlivé na pH, dostane do kontaktu s kapalinou, vytvoří se 
na jeho povrchu tenká vrstva hydratovaného gelu, která umožňuje výměnu iontů mezi 
skleněným povrchem a kapalinou. Na skleněném povrchu se vytvoří tzv. Nernstův potenciál. 
Pokud jsou obě strany skla v kontaktu s kapalinou, lze mezi oběma povrchovými potenciály 
změřit napětí. Napětí je úměrné rozdílu koncentrací iontů H+, a tedy rozdílu hodnot pH obou 
kapalin.

Senzor pH obsahuje vnitřní pufr (tlumicí roztok) se známou hodnotou pH. Pokud je hodnota pH 
měřeného média přítomného na vnější straně senzoru shodná s hodnotou pH vnitřního pufru, je 
výsledné napětí rovno 0 V.

Pokud se hodnota pH měřeného média liší od vnitřní hodnoty pH, můžeme změřit napětí mezi 
vnitřní a vnější vrstvou. Na základě hodnoty výsledného napětí je možno vypočítat rozdíl pH 
mezi těmito dvěma kapalinami.

Napětí se měří pomocí měřicí a referenční elektrody; obě elektrody jsou integrovány v jednom 
senzoru. Měřicí elektroda je v kontaktu se známým pufrem (tlumicím roztokem) ve skleněné 
baňce citlivé na pH. Referenční elektroda je ponořena do nasyceného roztoku chloridu 
draselného (KCl). Tento roztok KCl je prostřednictvím membrány v elektrickém kontaktu 
s měřeným médiem. Membrána zabraňuje pronikání měřeného média do referenčního článku a 
současně umožňuje elektrický kontakt s měřeným médiem.

Obrázek 1-1: Měřicí princip při měření pH

1  Referenční elektroda
2  Měřicí elektroda
3  Membrána ve styku s roztokem KCl a měřeným médiem
4  Vnitřní pufr - pH 7
5  Povrchový potenciál na vnitřní straně (kontakt s pufrem)
6  Sklo citlivé na pH (membránové sklo)
7  Povrchový potenciál na vnější straně (kontakt s měřeným médiem)
8  Měřené médium
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Změna hodnoty napětí senzoru pH při 25°C / 77°F činí cca -59 mV na každou jednotku pH. Tato 
hodnota se také nazývá sklon kalibrační přímky senzoru pH. Sklon je závislý na teplotě a 
v průběhu doby životnosti se zmenšuje.

Kvůli kompenzaci vlivu teploty na měření pH je možno měřit teplotu média a hodnotu pH pomocí 
této hodnoty teploty automaticky kompenzovat.

Obrázek 1-2: Optimální sklon kalibrační přímky při 25°C / 77°F

Obrázek 1-3: Závislost Nernstova koeficientu (teoretického sklonu kalibrační přímky senzoru pH) na teplotě
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2.1  Technické údaje

• Následující údaje platí pro standardní aplikace. Jestliže potřebujete další podrobnosti týkající 
se Vaší speciální aplikace, kontaktujte, prosím, nejbližší pobočku naší firmy.

• Další dokumentaci (certifikáty, výpočtové programy, software, ...) a kompletní dokumentaci 
k přístroji je možno zdarma zkopírovat z internetových stránek  (Downloadcenter).

Měřicí komplet
Měřicí princip Potenciometrický

Měřicí rozsah 0…14 pH

Provedení
Průměr tělesa 12 mm / 0,47"

Hloubka ponoru 120 mm / 4,72"; 225 mm / 8,86"

Snímač teploty Pt1000

Konektor VarioPin 2.0 (VP2) 

Provozní podmínky
Provozní teplota 0...+70°C / +32...+158°F

Teplota prostředí -10...+85°C / +14...+185°F

Teplota při skladování 4...+30°C / +40...+86°F

Provozní tlak Max. 10 bar / 145 psi 

Vodivost > 150 µS/cm

Podmínky pro instalaci
Ochrana krytím IP68

Hmotnost Cca 80 g / 0,18 lb

Provozní připojení PG 13,5

Materiálové provedení
Těleso senzoru Sklo

Membránové sklo AH sklo

Vnitřní pufr pH 7,0

Referenční pufr Gel Ag/AgCl/Tepox s dvojitým spojem (komorou)

Membrána PTFE

O-kroužek EPDM (FDA) nebo FFKM (Kalrez®)

Hlavice senzoru Hlavice z poniklované mosazi s konektorem VP2
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Komunikace
Rozsah pH 0...14 pH

Rozlišení v rozsahu 
pH

0,02 pH

Výstupní signál 4...20 mA (pasivní)

Rozlišení výstupu 20 µA

Komunikační rozhraní HART® 7 - fyzická vrstva FSK 1200 na proudové smyčce

Časová konstanta 1...60 sekund

Elektrické připojení
Napájecí napětí 15...30 Vss po smyčce

Měřicí rozsah 4...20 mA + protokol HART®

Zátěž Minimum 0 Ω; maximum RL = ((Uext. - 15 Vss) / 22 mA)

Signalizace chyb Podle NAMUR NE 43

Horní hodnota: ≥ 21,0 mA

HART® Protokol HART® na proudovém výstupu

Revize zařízení 1

Fyzická vrstva FSK

Kategorie zařízení Senzor, galvanicky oddělený

Systémové požadavky Odpor smyčky 250 Ω pro komunikaci HART®

Provoz v režimu 
Multidrop

4 mA
V komunikačním systému Multidrop může být propojeno až 32 zařízení. Při 
instalaci sítě multidrop berte v úvahu úbytek napětí na odporu smyčky 
s hodnotou 250 Ω pro komunikaci HART®. Tomu je třeba přizpůsobit hodnotu 
napájecího napětí.

Schválení
CE

Tento přístroj splňuje zákonné požadavky směrnic EU. Výrobce potvrzuje zdárné provedení zkoušek 
umístěním značky CE na výrobku.

Odolnost vůči otřesům Podle IEC 60068-2-31, Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkouška Ec

Elektromagnetická 
kompatibilita:

Podle EN 61326, NAMUR NE 21
Směrnice EMC 2004/108/EC (platná do 19.4.2016) nebo
Směrnice EMC 2014/30/EU (platná od 20.4.2016)

Ex IECEx: Ex ia IIC T6...T1

ATEX: II 1G Ex ia IIC T6...T1

cFMus: IS CL1 Div.1 GPS ABCD / CL1 ZN0 AEx 

NEPSI: NEPSI Ex ia IIC T3 - T6 Ga

Podrobnosti si vyžádejte v nejbližší pobočce výrobce.
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2.2  Rozměry

Obrázek 2-1: SMARTPAT PH 8320 s konektorem VP2

Rozměry [mm] Rozměry [inch]

a 104 4,09

b 120 / 225 4,72 / 8,86

c 12 0,47

d ∅ 12 ∅ 0,47
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3.1  Základní pokyny k montáži

3.2  Předpokládané použití

Senzor SMARTPAT PH 8320 je určen pro měření hodnoty pH kapalin.

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

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

Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

Při montáži přístroje vždy používejte ochranné pomůcky proti statické elektřině (ESD).

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

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

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

Zkontrolujte údaje na štítku přístroje, zda jsou v souladu s vaší objednávkou.

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

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

Výrobce neručí za škody vyplývající z nevhodného použití nebo z použití k jiným než 
stanoveným účelům.
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3.3  Požadavky na instalaci

Vybalení senzoru
•  Opatrným kroucením a taháním za ochranný kryt ho sejměte ze senzoru 1.
•  Položte senzor na čistou měkkou antistatickou podložku nebo měkký papírový ubrousek 2.
•  Pokud k senzoru není připojený kabel, ponechejte na konektoru VP ochranný kryt.

• Chraňte přístroj před nárazy a pádem! Zacházejte s přístrojem opatrně!
• Nedotýkejte se membránového skla a chraňte přístroj před poškrábáním.
• Skladujte přístroj v původním obalu na suchém místě chráněném před prachem. Chraňte 

přístroj před znečištěním. V případě potřeby ho očistěte předepsaným způsobem uvedeným 
v návodu k senzoru.

• Neprovádějte na přístroji žádné mechanické úpravy (vrtání otvorů, ohýbání, zkracování 
elektrody apod.). Takový zásah znamená ztrátu funkčnosti přístroje a ztrátu nároku na 
záruční opravu.

• Senzor musí být vhodně zvolený na základě údajů o provozní teplotě, tlaku a měřeném 
médiu (včetně chemické odolnosti).

• Přístroj nesmí být ohříván působením sálavého tepla (např. slunečního záření), aby teplota 
krytu elektroniky nepřekročila maximální povolenou teplotu prostředí. Pokud je potřeba 
chránit přístroj před nežádoucími zdroji tepla, použijte vhodnou ochranu (např. stínicí kryt).

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).

Obrázek 3-1: Vybalení senzoru
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3.4  Montáž senzoru

3.4.1  Základní pokyny pro montáž

Měřicí konec senzoru musí být stále zcela ponořený v měřeném médiu.

Namontovaný senzor by neměl mít větší odchylku od svislé osy než 75° (měřicí konec musí 
směřovat dolů). Při montáži v jiné poloze může docházet k pronikání rozpuštěných bublin plynu 
dovnitř senzoru. Pak se naruší elektrický kontakt mezi vnitřním pufrem (tlumicím roztokem) a 
Pak se naruší elektrický kontakt mezi vnitřním pufrem (tlumicím roztokem) a skleněným 
povrchem.

Obrázek 3-2: Požadavky na umístění přístroje

1  Měřené médium
2  Maximální odchylka od svislé osy 75°
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4.1  Bezpečnostní pokyny

4.2  Připojení kabelu k senzoru

Připojení kabelu k senzoru
•  Zkontrolujte, zda jsou konektor i kabel úplně suché 1.
•  Našroubujte konektor kabelu 2 na senzor a dotáhněte ho rukou.

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

Dodržujte národní předpisy pro elektrické instalace!

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

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

Při montáži přístroje vždy používejte ochranné pomůcky proti statické elektřině (ESD).

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

Obrázek 4-1: Připojení kabelu k senzoru
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4.3  Připojení kabelu senzoru

4.3.1  Schéma připojení

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

Kabelové vývodky dodané výrobcem jsou vhodné pro průměr kabelu 8 mm...13 mm / 
0,31"...0,51". Pokud používáte kabely s větším průměrem, musíte dodané vývodky nahradit 
jinými, vhodnými pro použité kabely. Uživatel odpovídá za správné utěsnění kabelových 
vývodek.

Kabel VP2-S
Průhledný-černý (vnitřní stínění koax. kabelu) Ub+

Bílý Ub-

Stínění S

Připojení k SJB 200 W-Ex

Obrázek 4-2: Příklad připojení s propojovací skříňkou SJB 200 W-Ex

1  Propojovací skříňka SJB 200 W-Ex s použitým a nepoužitým vnitřním rezistorem
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Displej nebo jiné zařízení napájené po smyčce 4...20 mA (např. datový záznamník)
4  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω, připojený k vnitřnímu rezistoru SJB 200 W-Ex
5  Řídicí systém s vnitřním rezistorem 250 Ω, připojený k SJB 200 W-Ex bez použití jejího vnitřního rezistoru

SJB 200 W-Ex
s vnitřním rezistorem

SJB 200 W-Ex
bez vnitřního rezistoru

S Stínění S Stínění

A Senzor + A Senzor +

B Senzor - B Senzor -

C Displej + F Smyčka - bez disp.

D Displej - H Smyčka +

E Smyčka - s disp.

G Smyčka + [250Ω]
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Rozhraní HART® v propojovací skřínce SJB 200 W

Obrázek 4-3: Příklad připojení ručního komunikátoru HART®

1  Připojení krokosvorkami
2  Pouze pro provedení Ex: konektor M12 pro připojovací kabel ručního komunikátoru HART®

Připojení modulu SMARTMAC 200 W a dalšího zařízení napájeného po smyčce 
k senzoru řady SMARTPAT přes volitelnou skřínku SJB 200 W-Ex

Obrázek 4-4: Příklad připojení modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému bez vnitřního rezistoru 250 Ω, s jedním 
doplňkovým zařízením napájeným po smyčce

1  SMARTMAC 200 W
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Propojení kabelem mezi skřínkou SJB 200 W-Ex a modulem SMARTMAC 200 W
4  Displej nebo jiné zařízení napájené po smyčce 4...20 mA (např. datový záznamník)
5  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω
6  Propojovací skříňka SJB 200 W-Ex

SMARTMAC 200 W
s vnitřním rezistorem

SJB 200 W-Ex
bez vnitřního rezistoru

S Stínění A Senzor +

A Senzor + B Senzor -

B Senzor - C Displej +

F Smyčka - D Displej -

G Smyčka + [250Ω] E Smyčka - s disp.

H Smyčka +

-HART+

Propojovací skřínka SJB 200 W umožňuje přístup k senzoru prostřednictvím ručního 
komunikátoru HART®. Další podrobnosti viz návod k SJB 200 W.
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Propojení mezi senzorem a řídicím systémem

Obrázek 4-5: Připojení modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému s vnitřním rezistorem 250 Ω (vlevo). Připojení 
modulu SMARTMAC 200 W k řídicímu systému bez vnitřního rezistoru 250 Ω (vpravo).

1  SMARTMAC 200 W
2  Senzor s kabelem VP2-S
3  Řídicí systém s vnitřním rezistorem 250 Ω
4  Řídicí systém bez vnitřního rezistoru 250 Ω

SMARTMAC 200 W
bez vnitřního rezistoru

SMARTMAC 200 W
s vnitřním rezistorem

S Stínění S Stínění

A Senzor + A Senzor +

B Senzor - B Senzor -

F Smyčka - F Smyčka -

H Smyčka + G Smyčka + [250Ω]
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5.1  Objednací číslo

Znaky kódu označené šedě představují standardní hodnoty.

VGS P 4 Typ senzoru
4 SMARTPAT PH 8320

Membrána
3 PTFE

Referenční pufr
F Gel Ag/AgCl/Tepox s dvojitým spojem (komorou)

Provozní podmínky
4 0...+70°C, 16 bar / +32...+158°F, 232 psi

Hloubka ponoru 
B 120 mm / 4,7"

C 225 mm / 8,9"

Komunikace
A 4...20 mA / HART®, ne pro provedení Ex/ATEX nebo modul 

SMARTMAC

B 4...20 mA / HART® pro senzory v provedení Ex/ATEX a 
připojení modulu SMARTMAC

Typ konektoru
4 VP2; hlavice: poniklovaná mosaz; vývodka PG 13,5: 

PEEK

Schválení
0 Bez

2 ATEX

3 IECEx

4 cFMus

6 NEPSI

Dokumentace
0 Bez

2 Angličtina

3 Němčina

4 Francouzština

5 Španělština

6 Italština

7 Turečtina

O-kroužek
1 EPDM (schváleno FDA)

2 FFKM (Kalrez)®

VGS P 4
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5.2  Spotřební materiál a příslušenství

Kabely pro senzory SMARTPAT

Pufry (tlumicí roztoky) pH pro kalibraci senzoru

Příslušenství Objednací číslo

Ukazatel
SD 200 W - ukazatel pro senzory SMARTPAT, montáž na zeď VGSD 4 1A2A20x

SD 200 R - ukazatel pro senzory SMARTPAT, montáž do rámu VGSD 4 2A3A00x

F400 (SD 200 W-EX) - ukazatel pro senzory SMARTPAT, montáž na zeď, Ex VGSD 4 1A2A2Cx

D400 (SD 200 R-EX) - ukazatel pro senzory SMARTPAT, montáž do rámu, 
Ex

VGSD 4 2A3A0Cx

Komunikační kabel USB
SMARTBRIDGE - komunikační rozhraní (modem) USB pro senzory 
SMARTPAT

XGA S 080010

FSK USBeX - komunikační rozhraní (modem) USB pro senzory SMARTPAT, 
Ex (nutno použít oddělovač v provedení Ex)

XGA S 080015

Skřínka se svorkami
SJB 200 W-Ex - propojovací skříňka pro připojení senzoru k řídicímu 
systému, Ex

XGA S 080013

Spotřební materiál Objednací číslo

Kabel VP2-S-3 (3 m / 9,84 ft) XGA W 080130

Kabel VP2-S-5 (5 m / 16,4 ft) XGA W 080140

Kabel VP2-S-10 (10 m / 32,8 ft) XGA W 080150

Kabel VP2-S-15 (15 m / 49,2 ft) XGA W 080160

Kabel VP2-S-20 (20 m / 65,6 ft) XGA W 080170

Kabel VP2-S-30 (30 m / 98,4 ft) XGA W 080180

Spotřební materiál Objednací číslo

250 ml kalibračního pufru pH4 XGA S 010020

250 ml kalibračního pufru pH7 XGA S 010030



KROHNE – Měřicí přístroje a systémy

• Průtok

• Výška hladiny

• Teplota

• Tlak

• Procesní analyzátory

• Služby

Centrála KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Německo)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com

©
 K

R
O

H
N

E
 0

5/
20

17
 - 

40
04

20
44

02
 - 

TD
 S

M
A

R
TP

AT
 P

H
 8

32
0 

R
03

 c
s 

- Z
m
ěn

a 
úd

aj
ů 

vy
hr

az
en

a.

Aktuální seznam všech kontaktních adres firmy KROHNE najdete na:
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