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Przetwornik, miernik i regulator pH i redox (ORP) DO9403T-R1

 � Zakres pomiarowy pH: -1...15pH 
 � Zakres pomiarowy redox: -1999...1999mV 
 � Dokładność: 0.1% ±1cyfra
 � Sygnał wyjściowy: 4...20mA
 � Dwa wyjścia przekaźnikowe
 � Zasilanie: 10...35VDC, 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP 64

Opis
Przetworniki pH i redox (ORP) z serii DO9403T-R1 przetwarzają pH/mV 
mierzonego roztworu za pomocą elektrody pH/mV na skompensowany 
temperaturowo sygnał analogowy 4…20mA. Sygnał z elektrody jest gal-
wanicznie odseparowany od sygnału wyjściowego 4…20mA. Wbudowa-
ny wyświetlacz LCD pozwala na podgląd wartości mierzonych, a także 
wielu innych parametrów. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy do-
kładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność.

Przetworniki pH i redox (ORP) z serii DO9403T-R1 współpracują z elek-
trodami pH lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączo-
nymi 2/4- przewodowo. Przetworniki pH i redox z serii DO9403T-R1 prze-
znaczone są do montażu ściennego.

Dane techniczne
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pH -1.00pH...15.00 pH (-500...+500mV)
redox (ORP) -1999...+1999 mV
Impedancja wejścia >10 Tohm
Długość przewodu <50m ekranowany (ok. 5nF)
Dokładność 0.1% odczytu ±1 cyfry ±0.01% pH/°C
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e Pt100 2/4 przewodowy -50...199.9°C
Prąd pomiarowy 0.5mA DC

Długość przewodu <10m - nie ekranowane
<20m - ekranowane (ok. 2nF)

Dokładność 0.2°C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01°C/°C
Kompensacja temperatury 
elektrody pH Automatyczna zgodna z równaniem Nersta
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e 4...20mA Programowalne proporcjonalne do pH lub mV
Dokładność 0.5% odczytu ±0.02mA
Izolacja 2500VAC przez minutę

Wyjścia przekaźnikowe A i B Bistabilne, przekaźnikowe 3A, 250VAC

Zasilanie Aktywne 24VAC lub 230VAC, -15/+10%, 1VA, 48...62Hz
Pasywne 10...35VDC (2 - przewodowe)

Temperatura Pracy 0...50°C
Przechowywania -20...70°C, bez kondensacji

Obudowa Wymiary 120 x 80 x 56mm
Stopień ochrony IP64

Schematy połączeń.
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Wymiary zewnętrzne

56.0 120.0

80
.0

21
.0

Standardowe elektrody pH i redox:
Elektroda KPI10: 0...14pH / elektroda KPI12: +/-1999mV, 0...130°C

S7

39

Es x 17 PG13.5 ∅12

115

Elektroda KPI11: 0...14pH / elektroda KPI13: +/-1999mV, 0...100°C

22

3/
4 

N
P

T

18 89 18 23

25
.5

 x
 2

9.
5

3/
4 

N
P

T

S7

Klawisze funkcyjne
PRG  Programowanie parametrów rozpoczyna się po naciśnięciu 

klawisza PRG. Po naciśnięciu PRG na wyświetlaczu zaświeci 
się symbol Δ oraz pojawi się symbol P1 oznaczający możliwość 
programowania parametru P1. Kolejne naciśnięcie klawisza 
PRG powoduje przejście do programowania kolejnych para-
metrów: P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Po parametrze 
P10 przyrząd wraca do trybu pracy. Po wybraniu wymaganego 
parametru można zobaczyć jego wartość przez wciśnięcie kla-
wisza OK. Aby zmienić wartość wyświetlanego parametru na-
leży użyć klawiszy ▲ i ▼. Natomiast aby potwierdzić wartość 
ustawionego parametru należy ponownie wcisnąć klawisz OK. 

SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźniko-
wych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole Δ i REL, na stale 
lub migające, wskazując próg włączenia lub wyłączenia prze-
kaźnika A lub B.

°C/°F  Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki tempera-
tury °C lub °F.
• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 

funkcję ręcznego ustawienia temperatury kompensacji.
• Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji powoduje opusz-

czenie procesu kalibracji bez zapisania zmian.
pH/mV  Wciśniecie tego klawisza powoduje przyłączenie wielkości mie-

rzonej pomiędzy mV i pH.
• Wciśnięcie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 

funkcję kalibracji pH/mV.
OK Klawisz OK służy do potwierdzenia ustawionych parametrów 

lub wartości progów przekaźników oraz ich zapisania.
CAL Klawisz wielofunkcyjny: 

• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem °C/°F aktywuje 
funkcję ręcznego ustawienia temperatury kompensacji.

• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem pH/mV aktywu-
je funkcję kalibracji pH/mV.

• Klawisz służy również do zatwierdzenia kalibracji pH/mV 
i ręcznie ustawionej temperatury kompensacji.

▲ Klawisz zwiększa wartość wyświetlaną podczas fazy programo-
wania parametrów.
• Klawisz zwiększa wartość programowaną progów (SET). 
• Klawisz zwiększa wartość parametrów podczas kalibracji.

▼ Klawisz zmniejsza wartość wyświetlaną podczas fazy progra-
mowania parametrów.
• Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów (SET).
• Klawisz zmniejsza wartość parametru podczas kalibracji.

Ustawienie punktów działania przekaźników (SET).
• Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ.
• Na wyświetlaczu podświetlany jest symbol REL i litera A, wskazując 

wartość progu złączenia przekaźnika A.
• Aby zmienić ustawioną wartość wciśnij klawisze ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; miga symbol REL, a litera A świeci się wskazując 

ustawioną wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika A.
• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; symbol REL i litera B zapalają się, wskazując, 

że wyświetlana wartość odpowiada progowi włączenia przekaźnika B.
• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; symbol REL miga, a litera B świeci się, wska-

zując, że wyświetlana wartość odpowiada progowi wyłączenia prze-
kaźnika B.

• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapisze ustawione parametry i powróci 

do normalnej pracy. Symbole REL i Δ znikają z wyświetlacza.

Uwaga: Podczas ustawienia progów SET (symbol REL jest zapalony lub 
miga) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie zostanie 
naciśnięty przez 2 minuty.

Ręczne ustawienie temperatury kompensacji elektrody pH/mV.
Jeżeli czujnik temperatury nie jest podłączony lub jest uszkodzony na 
wyświetlaczu miga jednostka temperatury (°C lub °F). W tym przypadku 
można ustawić ręcznie wartość temperatury kompensacji.

• Wciśnij razem klawisze CAL i °C/°F; na wyświetlaczu pojawi się sym-
bol Δ, a ustawiona temperatura ręcznej kompensacji jest wyświetlana 
wraz z migającą jednostką.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼ ustaw wartość temperatury odpowiadają-
cą temperaturze cieczy, w której chcesz zmierzyć pH.

• Wciśnij klawisz CAL, aby potwierdzić ustawioną wartość. Symbol Δ 
gaśnie, a przyrząd powraca do normalnej pracy.

Kalibracja offsetu elektrody pH.
Kalibracja offsetu elektrody pH:
• Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH).
• Wciśnij razem klawisz CAL i pH/mV; na wyświetlaczu pojawi się sym-

bol Δ.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw mierzoną wartość pH jako funkcje 

temperatury cieczy.
• Wciśnij klawisz CAL aby potwierdzić tą wartość, symbol Δ gaśnie.

Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody pH.
• Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.01 lub 9.18 pH).
• Wciśnij razem klawisze CAL i pH/mV; na wyświetlaczu pojawi się 

symbol Δ.
• Za pomocą klawiszy▲ i ▼, ustaw mierzoną wartość pH jako funkcje 

temperatury cieczy.
• Wciśnij klawisz CAL, aby potwierdzić tą wartość, symbol Δ zgaśnie.

Uwaga: Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowej 
kalibracji wciśnij klawisz °C/°F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać 
trzy standardowe roztwory buforowe: 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH.

Programowane parametry:
P1  Wyjścia sterujące, wyjście analogowe, pH lub mV.
P2 Wartość pV/mV odpowiadająca 4mA na wyjściu, można ustawić 

pomiędzy -1.00...15.00pH lub -1999...+1999mV.
P3 Wartość pV/mV odpowiadająca 20mA na wyjściu, można usta-

wić pomiędzy -1.00...15.00pH lub -1999...+1999mV.
P4 Czas opóźnienia zadziałania wyjścia przekaźnikowego A, może 

być ustawiony pomiędzy 0...250s
P5 Czas opóźnienia zadziałania wyjścia przekaźnikowego B, może 

być ustawiony pomiędzy 0...250s
P6 Kalibracja czujnika Pt100
P7 Kalibracja wyjścia prądowego dla 4mA
P8 Kalibracja wyjścia prądowego dla 20mA
P9 Kalibracja wejścia napięciowego
P10 Wyświetlanie wartości napięcia offsetu i wartości nachylenia 

charakterystyki elektrody.

Aby przejść do jednego z tych parametrów wciskaj klawisz PRG do mo-
mentu, gdy na ekranie pojawi się symbol odpowiadający zmienianemu 
parametrowi. Wciśnij klawisz OK, aby zobaczyć wartość wybranego pa-
rametru. Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość wyświetlanego para-
metru na żądaną wartość. Następnie wciśnij klawisz OK.
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Parametr P10 nie może być zmieniony, może być tylko wyświetlany. 
Procedura kalibracji parametrów P6-P7-P8-P9 powinna być wykonywana w 
laboratorium przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i kwa-
lifikację.

Kalibracja czujnika Pt100 (100Ω przy 0°C)
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Podłącz czujnik Pt100 do przyrządu. Naciskaj klawisz PRG do mo-

mentu, gdy pojawi się na wyświetlaczu komunikat P6.
• Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się aktualnie zmierzona 

wartość temperatury.
• Zanurz czujnik Pt100 oraz precyzyjny termometr odniesienia w kąpieli 

o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo, aż od-
czyt się ustabilizuje.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość mierzonej temperatury za 
pomocą czujnika Pt100, tak aby odpowiadała wartości mierzonej za 
pomocą termometru odniesienia.

• Zanurz sondę Pt100 oraz precyzyjny termometr odniesienia w kąpieli 
o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt 
się ustabilizował. 

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość mierzonej temperatury za 
pomocą czujnika Pt100, tak aby odpowiadała wartości mierzonej za 
pomocą termometru odniesienia.

• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-
mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG. 

Uwaga: Jeśli temperatura wskazywana przez urządzenie mieści się 
w zakresie ± 12°C, przyrząd kalibruje offset czujnika, w przeciwnym razie 
skalibruje nachylenie charakterystyki (wzmocnienie).

Kalibracja wyjścia analogowego.
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego.
• Naciskaj klawisz PRG do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat P7.
• Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się komunikat 4.0, wska-

zujący kalibrację odpowiadającą wartości 4mA.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak aby 

precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00mA.
• Naciskaj przycisk PRG do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat P8.
• Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się komunikat 20.0, wska-

zujący kalibrację odpowiadającą wartości 20mA.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak 

żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0mA.
• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-

mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG.

Kalibracja wejścia napięciowego.
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Naciskaj klawisz PRG do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat P9.
• Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się wartość mV wejścia.
• Podaj na wejście wartość napięcia 0mV (jeżeli wartość znajduje się 

pomiędzy ±25 mV kalibrowane jest zero, w przeciwnym razie kalibro-
wana jest wartość wzmocnienia (nachylenia charakterystyki).

• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby mieć pra-
widłową wartość napięcia na wyświetlaczu.

• Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu zaświeci się symbol REL, wska-
zując, że przyrząd mierzy napięcie obecne na wejściu za pomocą dru-
giego zakresu pomiarowego.

• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby mieć pra-
widłową wartość napięcia na wyświetlaczu.

• Wciśnij klawisz SET, symbol REL na wyświetlaczu wyłącza się.
• Podaj na wejście wartość napięcia 450mV, odpowiadające wartości 

górnej granicy pierwszego zakresu pomiarowego.
• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby mieć pra-

widłową wartość napięcia na wyświetlaczu.
• Podaj na wejście wartość napięcia 1800mV, odpowiadające wartości 

górnej granicy drugiego zakresu pomiarowego.
• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby mieć pra-

widłową wartość napięcia na wyświetlaczu.
• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-

mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG.

Wyświetlacz
°C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość temperatura w °C.
°F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość temperatura w °F.
pH Wskazuje że wyświetlana jest wartość pH.
mV Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mV.
A Wskazuje że przekaźnik A jest w stanie zwartym.
B Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym.
REL Wskazuje że: 

• Wyświetlana wartość odpowiada progom zamknięcia sty-
ków przekaźnika A lub B.

• Kalibrowany jest offset napięcia dla drugiego zakresu po-
miarowego.

REL (miga) Wskazuje, że wyświetlana wartość odpowiada progom roz-
warcia styków przekaźnika A lub B.

Δ Wskazuje że:
• Przyrząd jest w trybie nastaw parametrów.
• Zmieniane są progi zadziałania przekaźników A i B.
• Zmieniana jest temperatura ręcznej kompensacji.
• Kalibrowana jest elektroda pH.

Sygnały błędu
OFL Ostrzeżenie pojawiające się podczas pomiaru, gdy wyświetla-

na wartość jest poza zakresem pomiarowym.
E1 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 

elektrody, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża.
E2 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 

elektrody, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi war-
tościami mV w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. 

E3 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 
elektrody, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi war-
tościami mV w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 
50mV przy 25°C).

E4 Błąd odczytu pamięci EEPROM.
E5 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia, gdy obliczone nachylenie 

charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% lub 
wskazuje wartość ujemną.

E6 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia, gdy obliczone nachylenie 
charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 150%.

Sposób zamawiania
DO9403T-R1: Pasywny lub aktywny przetwornik pH i redox, sygnał wyj-

ściowy 4...20mA, zasilanie 24VAC/DC lub 230VAC, wy-
miary obudowy 120x80x56mm. Napięcie zasilania należy 
określić podczas zamawiania.

Opcjonalne wyposażenie:
KPI 10:  Elektroda przemysłowa, przyłącze elektryczne S7, przy-

łącze procesowe PG13.5, obudowa szklana, Ag/AgCl na-
sycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0...130°C,część 
montażowa wykonana z porowatego teflonu.

KPI 11:  Elektroda przemysłowa, przyłącze elektryczne S7, przy-
łącze procesowe 3/4"NPT, obudowa z rytonu, Ag/AgCl 
nasycony KCI, temperatura 0...100°C, część montażowa 
wykonana z teflonu.

KPI 12:  Elektroda platynowa do pomiaru redox (ORP), przyłącze 
elektryczne S7, przyłącze procesowe PG13.5, Ag/AgCl 
nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0...130°C, max 
ciśnienie 6bar.

KPI 13:  Elektroda platynowa do pomiaru redox (ORP), przyłącze 
elektryczne S7, przyłącze procesowe 3/4"NPT, Ag/AgCl 
nasycony KCI, temperatura 0...100°C, obudowa z rytonu.

CP5T:  Przewód podłączeniowy L=5m ze złączem S7 z jednej 
strony i wolnymi końcami z drugiej.

CP5/10T:  Przewód podłączeniowy L=10m ze złączem S7 z jednej 
strony i wolnymi końcami z drugiej.

HD8600C:  Zestaw certyfikowanych roztworów buforowych 
(ISO17025) 4.01, 7.00 i 10.01pH w butelkach po 50ml dla 
każdego roztworu (łącznie 6 butelek).
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Podłączenie jako aktywny pasywny przetwornik pH/redox (ORP)
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Przykład podłączenia przetworników pH/redox (ORP)
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Przetwornik, miernik i regulator pH i redox (ORP) DO9785T i DO9765T

 � Zakres pomiarowy pH: -1...15pH 
 � Zakres pomiarowy redox (ORP): -1999...1999mV 
 � Dokładność: 0.1% ±1 cyfra
 � Sygnał wyjściowy: 4...20mA
 � Dwa wyjścia przekaźnikowe
 � Zasilanie: 10...35VDC, 24VAC lub 230VAC
 � Montaż naścienny lub panelowy
 � Stopień ochrony: IP 64

Opis
Przetworniki pH / redox (ORP) z serii DO9785T i DO9765T przetwarzają 
pH/mV mierzonego roztworu za pomocą elektrody pH/mV na skompen-
sowany temperaturowo sygnał analogowy 4…20mA. Sygnał z elektro-
dy jest galwanicznie odseparowany od sygnału wyjściowego 4…20mA. 
Wbudowany wyświetlacz LCD pozwala na podgląd wartości mierzonych, 
a także wielu innych parametrów. Budowa i użyte składniki czynią przy-
rządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność.

Przetworniki pH / redox (ORP) z serii DO9785T i DO9765T współpracują 
z elektrodami pH lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt100 pod-
łączonymi 2/4- przewodowo. Przetworniki pH i redox przeznaczone są do 
montażu ściennego (DO9765T) lub panelowego (DO9785T).

Dane techniczne
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pH -1.00pH...15.00 pH (-500...+500mV)
redox (ORP) -1999...+1999 mV
Impedancja wejścia > 10 Tohm
Długość przewodu < 50m ekranowany (ok. 5nF)
Dokładność 0.1% odczytu ±1 cyfry ±0.01% pH/°C

W
ej

śc
ie

 te
m

-
pe

ra
tu

ro
w

e Pt100 2/4 przewodowy -50...199.9°C
Prąd pomiarowy 0.5mA DC

Długość przewodu < 10m - nie ekranowane
< 20m - ekranowane (ok. 2nF)

Dokładność 0.2°C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01°C/°C
Kompensacja 
temperatury 
elektrody pH

Automatycz-
na Automatyczna zgodna z równaniem Nersta

Ręczna -50...200°C

W
yj

śc
ie

 
pr

ąd
ow

e 4...20mA Programowalne proporcjonalne do pH lub mV
Dokładność 0.5% odczytu ±0.02mA
Izolacja 2500VAC przez minutę
Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-10)/0.022, RLmax=636Ω @24Vdc

Wyjścia przekaźnikowe A i B Bistabilne, przekaźnikowe 3A, 250VAC

Zasilanie Aktywne 24VAC lub 230VAC, -15/+10%, 1VA, 48...62Hz
Pasywne 10...35VDC (2 - przewodowe)

Tempera-
tura

Pracy 0...50°C
Przechowywania -20...70°C, bez kondensacji

Obudowa 
DO9765T

Wymiary 120 x 122 x 56mm
Stopień ochrony IP64

Obudowa 
DO9785T

Wymiary 96 x 96 x 126mm
Stopień ochrony IP54

Schematy połączeń.
Podłączenie jako aktywny przetwornik pH/redox (ORP)
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Elektroda KPI10: 0...14pH / elektroda KPI12: +/-1999mV, 0...130°C
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Elektroda KPI11: 0...14pH / elektroda KPI13: +/-1999mV, 0...100°C
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Elektroda KPIGB210:0...14pH, 0...135°C
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Klawisze funkcyjne.
PRG  Programowanie parametrów jest aktywowane przez naciśnię-

cie klawisza PRG razem z klawiszami ▲ i ▼. Na wyświetlaczu 
pojawi się symbol P1, wskazując że programowany jest para-
metr P1. Gdy klawisz PRG jest naciskany nadal, pojawiają się 
kolejno parametry P2, P3, P4, P5, P6, P7. Po parametrze P7 
przyrząd wraca do trybu pomiaru.

SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźniko-
wych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, 
wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników A lub B.

°C/°F  Wciśniecie tego klawisza powoduje przyłączenie jednostki tem-
peratury pomiędzy °C i °F. 
• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 

funkcję ręcznego ustawienia temperatury kompensacji.
• Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji powoduje opusz-

czenie procesu kalibracji bez zapisania zmian.
pH/mV  Wciśniecie tego klawisza powoduje przyłączenie wielkości mie-

rzonej pomiędzy mV i pH.
• Wciśnięcie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 

funkcję kalibracji pH/mV.
OK Klawisz OK służy do potwierdzenia ustawionych parametrów 

lub wartości progów przekaźników i ich zapisania.
CAL Klawisz wielofunkcyjny: 

• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem °C/°F aktywuje 
funkcję ręcznego ustawienia temperatury kompensacji.

• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem pH/mV aktywu-
je funkcję kalibracji pH/mV.

• Klawisz służy również do zatwierdzenia kalibracji pH/mV 
i ręcznie ustawionej temperatury kompensacji.

▲ Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programo-
wania parametrów.
• Klawisz zwiększa wartość programowaną progów (SET). 
• Klawisz zwiększa wartość parametrów podczas kalibracji.

▼ Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy progra-
mowania parametrów.
• Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów (SET).
• Klawisz zmniejsza wartość parametru podczas kalibracji.

Ustawienie punktów działania przekaźników (SET).
• Wciśnij klawisz SET, symbol ON pojawia się na wyświetlaczu wraz 

z literą A, aby wskazać, że pokazana wartość odpowiada progowi za-
łączenia przekaźnika A.

• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; pojawia się symbol OFF wraz z literą A wskazu-

jącą, że wyświetlany jest próg wyłączenia przekaźnika A.
• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; symbol ON pojawia się na wyświetlaczu wraz 

z literą B, aby wskazać, że pokazana wartość odpowiada progowi za-
łączenia przekaźnika B.

• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; pojawia się symbol OFF wraz z literą B wskazu-

jącą, że wyświetlany jest próg wyłączenia przekaźnika B.
• Aby zmienić ustawioną wartość użyj klawiszy ▲ lub ▼.
• Wciśnij klawisz SET; przyrząd zapisze ustawione parametry i powróci 

do normalnej pracy.

Uwaga: Podczas fazy ustawiania punktu SET (zapalają się symbole ON 
lub OFF) przyrząd powraca do normalnej pracy, jeśli przez 2 minuty nie 
zostanie naciśnięty żaden klawisz.

Ręczne ustawienie temperatury kompensacji elektrody pH/mV.
Jeżeli czujnik temperatury nie jest podłączony lub jest uszkodzony na 
wyświetlaczu miga jednostka temperatury °C lub °F. W tym przypadku 
można ustawić ręcznie wartość temperatury kompensacji.

• Wciśnij razem klawisze CAL i °C/°F; na dole wyświetlacza pojawi się 
komunikat CAL.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼ ustaw wartość temperatury odpowiadają-
cą temperaturze cieczy, w której chcesz zmierzyć pH.

• Wciśnij klawisz CAL, aby potwierdzić tą wartość. Symbol CAL gaśnie, 
a przyrząd powraca do normalnej pracy.

Kalibracja DO9785T/DO9765T z elektrodą pH.
Kalibracja offsetu elektrody pH
Kalibracja offsetu elektrody pH:
• Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH).
• Wciśnij razem klawisz CAL i pH/mV; u góry wyświetlacza pojawi się 

komunikat CAL.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw mierzoną wartość pH jako funkcje 

temperatury cieczy.
• Wciśnij klawisz CAL ,aby potwierdzić tą wartość, symbol CAL gaśnie.

Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody pH:
• Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.01 lub 9.18 pH).
• Wciśnij razem klawisz CAL i pH/mV; u góry wyświetlacza pojawi się 

komunikat CAL.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw mierzoną wartość pH jako funkcje 

temperatury cieczy.
• Wciśnij klawisz CAL ,aby potwierdzić tą wartość, symbol CAL gaśnie.

Uwaga: Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowej 
kalibracji wciśnij klawisz °C/°F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać 
trzy standardowe roztwory buforowe: 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH.

Programowane parametry:
P1  Wyjścia sterujące, wyjście analogowe, pH lub mV.
P2 Wartość pV/mV odpowiadająca 4mA na wyjściu, można ustawić 

pomiędzy -1.00...15.00pH lub -1999...+1999mV.
P3 Wartość pV/mV odpowiadająca 20mA na wyjściu, można usta-

wić pomiędzy -1.00...15.00pH lub -1999...+1999mV.
P4 Czas opóźnienia zadziałania wyjścia przekaźnikowego A, może 

być ustawiony pomiędzy 0...250s.
P5 Czas opóźnienia zadziałania wyjścia przekaźnikowego B, może 

być ustawiony pomiędzy 0...250s.
P6 Kalibracja czujnika Pt100, wyjścia prądowego, wejścia napię-

ciowego (procedura kalibracji może być przeprowadzana 
tylko przez wykwalifikowane personel w laboratorium).

P7 Wyświetlanie wartości napięcia offsetu i wartości nachylenia 
charakterystyki elektrody.

Aby przejść do jednego z tych parametrów wciskaj klawisz PRG do mo-
mentu, gdy na ekranie pojawi się symbol odpowiadający zmienianemu 
parametrowi. Wciśnij klawisz OK, aby zobaczyć wartość wybranego pa-
rametru. Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wyświetlany parametr na 
żądaną wartość. Następnie wciśnij klawisz OK.
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Parametr P7 nie może być zmieniony, może być tylko wyświetlany. 
Procedura kalibracji parametrów P6 powinna być wykonywana w laborato-
rium przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikację.

Kalibracja wejścia napięciowego.
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Naciskaj klawisz PRG do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat P6.
• Naciśnij klawisz CAL cztery razy; na górze wyświetlacza pojawi się 

komunikat komunikat CAL, a dole wartość mV wejścia.
• Podaj na wejście wartość napięcia 0mV (jeżeli wartość znajduje się 

pomiędzy ±25 mV kalibrowane jest zero, w przeciwnym razie kalibro-
wana jest wartość wzmocnienia (nachylenia charakterystyki).

• Za pomocą klawiszy klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby 
na wyświetlaczu była wyświetlana prawidłowa wartość napięcia.

• Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu zaświeci się symbol ON, wska-
zując, że przyrząd mierzy napięcie obecne na wejściu za pomocą dru-
giego zakresu pomiarowego.

• Za pomocą klawiszy klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby 
na wyświetlaczu była wyświetlana prawidłowa wartość napięcia.

• Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu znika symbol ON.
• Podaj na wejście wartość napięcia 450mV, odpowiadające wartości 

górnej granicy pierwszego zakresu pomiarowego.
• Za pomocą klawiszy klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby 

na wyświetlaczu była wyświetlana prawidłowa wartość napięcia.
• Podaj na wejście wartość napięcia 1800mV, odpowiadające wartości 

górnej granicy pierwszego zakresu pomiarowego.
• Za pomocą klawiszy klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość napięcia tak, aby 

na wyświetlaczu była wyświetlana prawidłowa wartość napięcia.
• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-

mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG.

Kalibracja czujnika temperatury Pt100 (100Ω przy 0°C)
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Podłącz czujnik Pt100 do przyrządu. Naciskaj klawisz PRG do mo-

mentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat P6.
• Naciśnij klawisz CAL; na dole wyświetlacza pojawi się komunikat 

CAL, a na górze zostanie wyświetlona temperatura.
• Zanurz czujnik Pt100 oraz precyzyjny termometr odniesienia w kąpieli 

o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo, aż od-
czyt się ustabilizuje.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość mierzonej temperatury za 
pomocą czujnika Pt100, tak aby odpowiadała wartości mierzonej za 
pomocą termometru odniesienia.

• Zanurz czujnik Pt100 oraz precyzyjny termometr odniesienia w kąpieli 
o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo, aż odczyt 
się ustabilizuje.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość mierzonej temperatury za 
pomocą czujnika Pt100, tak aby odpowiadała wartości mierzonej za 
pomocą termometru odniesienia.

• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-
mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG. 

Uwaga: Jeśli temperatura wskazywana przez urządzenie mieści się 
w zakresie ± 12°C, przyrząd kalibruje offset czujnika, w przeciwnym razie 
skalibruje nachylenie charakterystyki (wzmocnienie). 

Kalibracja wyjścia analogowego.
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowanych pracowników.
• Naciskaj klawisz PRG, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat P6.
• Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego.
• Wciśnij dwukrotnie klawisz CAL; w górnej części wyświetlacza pojawi 

się komunikat CAL, a na dole symbol 4.0, wskazując kalibrację odpo-
wiadającą wartości 4mA.

• Za pomocą klawiszy▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak, aby 
precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 4,00mA.

• Wciśnij CAL; w górnej części wyświetlacza pojawi się komunikat CAL, 
a na dolej symbol 20.0, wskazując kalibrację odpowiadającą 20mA.

• Za pomocą klawiszy▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak, aby 
precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,00mA.

• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Aby zakończyć progra-
mowanie, naciśnij kilkakrotnie PRG.

Wyświetlacz
°C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość temperatury w °C.
°F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość temperatury w °F.
pH Wskazuje że wyświetlana jest wartość pH.
mV Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mV.
A Wskazuje że przekaźnik A jest w stanie zwartym.
B Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym.
ON Wskazuje, że wyświetlana wartość odpowiada progom za-

mknięcia styków przekaźnika A lub B.
OFF Wskazuje, że wyświetlana wartość odpowiada progom rozwar-

cia styków przekaźnika A lub B.

Sygnały błędu
OFL Ostrzeżenie pojawiające się podczas pomiaru, gdy wyświetla-

na wartość jest poza zakresem pomiarowym.
E1 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 

elektrody, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża.
E2 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 

elektrody, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi war-
tościami mV w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. 

E3 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 
elektrody, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi war-
tościami mV w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 
50mV przy 25°C).

E4 Błąd odczytu pamięci EEPROM.
E5 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia, gdy obliczone nachylenie 

charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% lub 
wskazuje wartość ujemną.

E6 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia, gdy obliczone nachylenie 
charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 150%.

Sposób zamawiania:
DO9785T:  Pasywny lub aktywny przetwornik pH/redox, sygnał wyj-

ściowy 4...20mA, zasilanie 24VAC lub 230VAC, wymiary 
96 x 96mm, do montażu panelowego.

DO9765T:  Pasywny lub aktywny przetwornik pH/redox, sygnał wyj-
ściowy 4...20mA, zasilanie 24VAC lub 230VAC, wymiary 
122 x 120mm, do montażu ściennego. 

Dodatkowe wyposażenie:
KPI 10:  Elektroda przemysłowa, przyłącze elektryczne S7, przy-

łącze procesowe PG13.5, obudowa szklana, Ag/AgCl na-
sycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0...130°C,część 
montażowa wykonana z porowatego teflonu.

KPI 11:  Elektroda przemysłowa, przyłącze elektryczne S7, przy-
łącze procesowe 3/4"NPT, obudowa z rytonu, Ag/AgCl 
nasycony KCI, temperatura 0...100°C, część montażowa 
wykonana z teflonu.

KPI 12:  Elektroda platynowa do pomiaru redox (ORP), przyłącze 
elektryczne S7, przyłącze procesowe PG13.5, Ag/AgCl 
nasycony KCI, ∅12x120mm, temperatura 0...130°C, max 
ciśnienie 6bar.

KPI 13:  Elektroda platynowa do pomiaru redox (ORP), przyłącze 
elektryczne S7, przyłącze procesowe 3/4"NPT, Ag/AgCl 
nasycony KCI, temperatura 0...100°C, obudowa z rytonu.

CP5:  Przewód podłączeniowy L=5m do DO9765T. Złącze S7 
z jednej strony, a wolne końce z drugiej.

CP5/10:  Przewód podłączeniowy L=10m do DO9765T. Złącze S7 
z jednej strony, a wolne końce z drugiej.

CP5T:  Przewód podłączeniowy L=5m do DO9785T. Złącze BNC 
z jednej strony, a złącze S7 z drugiej strony.

CP5T/10:  Przewód podłączeniowy L=10m do DO9785T. Złącze 
BNC z jednej strony, a złącze S7 z drugiej strony.

HD8600C:  Zestaw certyfikowanych roztworów buforowych 
(ISO17025) 4.01, 7.00 i 10.01pH w butelkach po 50ml dla 
każdego roztworu (łącznie 6 butelek).
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Przetwornik, miernik i regulator pH AER-102-PH

 � Zakres pomiarowy: 0.0...14.00pH / 0...100°C
 � Dokładność: ±0.05pH
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Kalibracja automatyczna lub ręczna (2- punktowa)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym.

Zakres pomiarowy • pH: 0.00...14.00pH
• Temperatura: 0.0...100.0°C

Wejścia pomiarowe

Dwa wejścia pomiarowe do współpracy z elektrodą pH i 
czujnikiem temperatury:
• Elektroda pH: zgodna z JISZ8802
• Czujnik temperatury: Pt100 lub Pt1000

Powtarzalność ±0.05pH
Liniowość ±0.05pH
Dokładność temp. ±1°C

Kalibracja

Automatyczna lub ręczna w 2 dwóch punktach:
• 2-punktowa automatyczna kalibracja: automatyczna oce-

na stanu elektrody. Połączenie standardowego roztworu 
7pH i dowolnego drugiego roztworu
Standardowe roztwory: 2, 4, 7, 9, 10pH

• Kalibracja ręczna: 2 rodzaje roztworu o min różnicy 2pH
• Kalibracja temperatury (1 punkt)

Wyjścia sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne pH (P)
• Sterowanie włącz/wyłącz pH (ON/OFF)
• Dolna odchyłka pH
• Górna odchyłka pH
• Dolny próg temperatury
• Górny próg temperatury
• Wyjście błędu
• Wyjście awarii
• Wyjście automatycznego czyszczalnia elektrody
• Alarm błędu wejścia pH
• Wyjście alarmu fluktuacji pH
• Niezależna odchyłka dla wejścia pH
• Niezależna odchyłka dla wejścia temperatury

Wyjścia analogowe

Standardowo wyjście analogowe, które mogą być skonfigu-
rowane do przetwarzania mierzonego pH lub temperatury 
na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zakres temp. komp. 0.0...100.0°C

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 48 x 96 x 110mm (WxHxD)
• Waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt pH, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4]
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania lub 
sygnalizacji (sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Dodatkowe wyjście 
analogowe
(opcja TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzone-
go parametru lub sygnału sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
AER-10 2 - PH , ,

Wejście 2 Dwa wejścia (dla pH i temperatury)
Parametr PH Pomiar pH

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485

EVT3 Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe
TA2 Dodatkowe wyjście analogowe 4...20mA (2*)

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.

(*2) Jeżeli  dodano dodatkowe wyjście analogowe (opcja TA2), wyjście przekaźniko-
we EVT1 nie jest dostępne.
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Sterowanie proporcjonalne ze zmiennym cyklem proporcjonalności

Duża

Cykl propor-
cjonalny
wyjścia EVTx

Wydłużony 
cykl wyjścia
EVTx

Mała

0s

OFF

ON

C

ON tf1OFF ON tf2OFF

Ctf1

CC C C C

?

CC C
OFF

ON

Odchyłka

Kierunek regulacji

Zakres propircjonalności wyjścia EVTx

Stały zakres cyklu wyjścia EVTx Zmienny zakres cyklu wyjścia EVTx

Czas (s) 

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Czas opóźnienia cyklu (Ctf1, Ctf2)

Cykl standardowej regulacji
proporcjonalnej [P]

Standardowa regulacja proporcjonalna.

Wyjście EVTx

Cykl jest ustawiony na stałe.

Standardowa regulaclja proporcjonalna Zakres zmiennej cyklu EVTx

Działanie po ustawieniu zakresu zmiennego cyklu dla EVTx.

C: Cykl proporcjonalności dla wyjścia EVTx

Ctf2

Ctf1, Ctf2: Czas opóźnienia cyklu
tf1, tf2: Wydłużony czas wyłączenia wyjścia EVTx

Wartość zadana dla wyjścia EVTx

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Wyjście EVTx

Działanie wyjścia cyklicznego oczyszczania elektrody

Cno: Ilość cykli czyszczenia
Cint: Interwał czyszczenia
Ctm: Czas czyszczenia
Rtm: Pozostły czas po czyszczeniu 

Zaprogramowane 
działanie   

Zaprogramowane 
działanie

Zaprogramowane 
działanie

Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1
G, R: Wejście do podłączenia elektrody pH
E: Wejście do podłączenia ekranu przewodu elektrody

T, T: Podłączenie czujnika temperatury Cu500
A, B: Podłączenie czujnika temperatury Pt100/Pt1000 (2- przewodowo)
A, B, B: Podłączenie czujnika temperatury Pt100 (3- przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT34 (tylko z opcją EVT3)
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

°C

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Przykładowe elektrody pH
Standardowe szklane elektrody pH
Model 110 310

Zakres pomiarowy 0...14pH
Temperatura pracy 0...60°C 40...100°C
Diafragma Szklana
Wypełnienie (KCl) Wielokrotnego napełniania
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 1m (0.1MPa)

Kompensacja 
temperatury Bez czujnika lub czujnik Pt1000

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Elektrody pH (bez uzupełnienia KCL)
Model 130 133 333

Zakres pomiarowy 0...14pH
Temperatura pracy 0...50°C 10...80°C
Diafragma Ceramiczna
Wypełnienie (KCl) Bez uzupełnienia KCL
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 10m (0.1MPa) 30m (0.3MPa)

Kompensacja 
temperatury Brak lub czujnik Pt1000

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych elektrod
Elektroda 1 10 N 05 Y

Model 1 Standardowy
3 Na wysokie temperatury

Elektroda
10 Szklana
30 Bez uzupełnienia KCL
33 Bez uzupełnienia KCL (do dużych ciśnień)

Czujnik temperatury N Brak
KP Pt1000

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator pH WIL-102-PH

 � Zakres pomiarowy: 0.0...14.00pH / 0...100°C
 � Dokładność: ±0.05pH
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjścia analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe (max 2)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Kalibracja automatyczna lub ręczna (2- punktowa)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy • pH: 0.00...14.00pH
• Temperatura: 0.0...100.0°C

Wejścia pomiarowe

Dwa wejścia pomiarowe do współpracy z elektrodą pH i 
czujnikiem temperatury:
• Elektroda pH: zgodna z JISZ8802
• Czujnik temperatury: Pt100 lub Pt1000

Powtarzalność ±0.05pH
Liniowość ±0.05pH
Dokładność temp. ±1°C

Kalibracja

Automatyczna lub ręczna w 2 dwóch punktach:
• 2-punktowa automatyczna kalibracja: automatyczna oce-

na stanu elektrody. Połączenie standardowego roztworu 
7pH i dowolnego drugiego roztworu.
Standardowe roztwory: 2, 4, 7, 9, 10pH

• Kalibracja ręczna: 2 rodzaje roztworu o min różnicy 2pH
• Kalibracja temperatury (1 punkt)

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt pH, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Zakres temp. komp. 0.0...100.0°C

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia sterujące

Dwa wyjścia przekaźnikowe A1 i A2 do sterowania lub 
sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne pH (P)
• Sterowanie włącz/wyłącz pH (ON/OFF)
• Dolna odchyłka pH
• Górna odchyłka pH
• Dolny próg temperatury
• Górny próg temperatury
• Wyjście błędu
• Wyjście awarii
• Wyjście automatycznego czyszczalnia elektrody
• Alarm błędu wejścia pH 
• Wyjście alarmu fluktuacji pH
• Niezależna odchyłka dla wejścia pH
• Niezależna odchyłka dla wejścia temperatury

Wyjście analogowe 
(opcja TA)

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonego parame-
tru lub sygnału sterującego oraz wyjście przekaźnikowe.
• Wyjście analogowe 4...20mA (rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.

Wyjście analogowe 
(opcja TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzone-
go parametru lub sygnału sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
WIL-10 2 - PH , ,

Wejście 2 Dwa wejścia (dla pH i temperatury)
Parametr PH Pomiar pH

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
EVT Dwa wyjścia przekaźnikowe (*2)
TA Wyjście 4...20mA + przekaźnikowe (*3)

TA2 Dwa wyjścia analogowe 4...20mA (*4)
Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.

(*2) Jeżeli dodano dwa wyjścia przekaźnikowe (opcja EVT), wyjścia analogowe nie 
mogą być dodane.

(*3) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA), dostępne jest tylko jedno wyjście 
przekaźnikowe EVT.

(*4) Jeżeli  dodano dwa wyjścia analogowe (opcja TA2), wyjścia przekaźnikowe EVT 
nie są dostępne.
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Sterowanie proporcjonalne ze zmiennym cyklem proporcjonalności

Duża

Cykl propor-
cjonalny
wyjścia EVTx

Wydłużony 
cykl wyjścia
EVTx

Mała

0s

OFF

ON

C

ON tf1OFF ON tf2OFF

Ctf1

CC C C C

?

CC C
OFF

ON

Odchyłka

Kierunek regulacji

Zakres propircjonalności wyjścia EVTx

Stały zakres cyklu wyjścia EVTx Zmienny zakres cyklu wyjścia EVTx

Czas (s) 

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Czas opóźnienia cyklu (Ctf1, Ctf2)

Cykl standardowej regulacji
proporcjonalnej [P]

Standardowa regulacja proporcjonalna.

Wyjście EVTx

Cykl jest ustawiony na stałe.

Standardowa regulaclja proporcjonalna Zakres zmiennej cyklu EVTx

Działanie po ustawieniu zakresu zmiennego cyklu dla EVTx.

C: Cykl proporcjonalności dla wyjścia EVTx

Ctf2

Ctf1, Ctf2: Czas opóźnienia cyklu
tf1, tf2: Wydłużony czas wyłączenia wyjścia EVTx

Wartość zadana dla wyjścia EVTx

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Wyjście EVTx

Działanie wyjścia cyklicznego oczyszczania elektrody

Cno: Ilość cykli czyszczenia
Cint: Interwał czyszczenia
Ctm: Czas czyszczenia
Rtm: Pozostły czas po czyszczeniu 

Zaprogramowane 
działanie   

Zaprogramowane 
działanie

Zaprogramowane 
działanie

Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie

Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego

POWER SUPPLY: Zasilanie
A1: Wyjście przekaźnikowe EVT1 (tylko z opcją EVT lub TA)
A2: Wyjście przekaźnikowe EVT2 (tylko z opcją EVT)
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1 (tylko z opcją TA)
G, R: Wejście do podłączenia elektrody pH

E: Podłączenie ekranu przewodu elektrody
T, T: Podłączenie czujnika temperatury Cu500
A, B: Podłączenie czujnika temperatury Pt100/Pt1000 (2- przewodowo)
A, B, B: Podłączenie czujnika temperatury Pt100 (3- przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Przykładowe elektrody pH
Standardowe szklane elektrody pH
Model 110 310

Zakres pomiarowy 0...14pH
Temperatura pracy 0...60°C 40...100°C
Diafragma Szklana
Wypełnienie (KCl) Wielokrotnego napełniania
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 1m (0.1MPa)

Kompensacja 
temperatury Bez czujnika lub czujnik Pt1000

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Elektrody pH (bez uzupełnienia KCL)
Model 130 133 333

Zakres pomiarowy 0...14pH
Temperatura pracy 0...50°C 10...80°C
Diafragma Ceramiczna
Wypełnienie (KCl) Bez uzupełnienia KCL
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 10m (0.1MPa) 30m (0.3MPa)

Kompensacja 
temperatury Brak lub czujnik Pt1000

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych elektrod
Elektroda 1 10 N 05 Y

Model 1 Standardowy
3 Na wysokie temperatury

Elektroda
10 Szklana
30 Bez uzupełnienia KCL
33 Bez uzupełnienia KCL (do dużych ciśnień)

Czujnik temperatury N Brak
KP Pt1000

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator potencjału redox (ORP) AER-101-ORP

 � Zakres pomiarowy: -2000...2000mV
 � Dokładność: ±5mV
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf (linijka) LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym
Zakres pomiarowy Redox (ORP): -2000...2000mV

Wejście pomiarowe Wejście pomiarowe do współpracy z elektrodą redox 
(ORP).

Powtarzalność ±5mV
Liniowość ±5mV
Uśrednianie ORP 1 do 120 razy
Próbkowanie wejścia Co 125ms

Wyjścia sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne redox [P]
• Sterowanie włącz/wyłącz redox (ON/OFF)
• Dolna odchyłka redox (ORP)
• Górna odchyłka redox (ORP)
• Wyjście automatycznego czyszczalnia elektrody
• Alarm błędu wejścia redox (ORP)
• Wyjście alarmu fluktuacji redox (ORP)
• Niezależna odchyłka dla wejścia redox (ORP)

Wyjście analogowe

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonego redox 
(ORP) na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 48 x 96 x 110mm (WxHxD)
• Waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt parametrów mierzonych i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4]
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia do sterowania lub sygnalizacji 
(sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Sposób zamawiania
AER-10 1 - ORP , ,

Wejście 1 Wejście do elektrody redox (ORP)
Parametr ORP Pomiar redox (ORP)

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
EVT3 Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.
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Sterowanie proporcjonalne ze zmiennym cyklem proporcjonalności

Duża

Cykl propor-
cjonalny
wyjścia EVTx

Wydłużony 
cykl wyjścia
EVTx

Mała

0s

OFF

ON

C

ON tf1OFF ON tf2OFF

Ctf1

CC C C C

?

CC C
OFF

ON

Odchyłka

Kierunek regulacji

Zakres propircjonalności wyjścia EVTx

Stały zakres cyklu wyjścia EVTx Zmienny zakres cyklu wyjścia EVTx

Czas (s) 

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Czas opóźnienia cyklu (Ctf1, Ctf2)

Cykl standardowej regulacji
proporcjonalnej [P]

Standardowa regulacja proporcjonalna.

Wyjście EVTx

Cykl jest ustawiony na stałe.

Standardowa regulaclja proporcjonalna Zakres zmiennej cyklu EVTx

Działanie po ustawieniu zakresu zmiennego cyklu dla EVTx.

C: Cykl proporcjonalności dla wyjścia EVTx

Ctf2

Ctf1, Ctf2: Czas opóźnienia cyklu
tf1, tf2: Wydłużony czas wyłączenia wyjścia EVTx

Wartość zadana dla wyjścia EVTx

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Wyjście EVTx

Działanie wyjścia cyklicznego oczyszczania elektrody

Cno: Ilość cykli czyszczenia
Cint: Interwał czyszczenia
Ctm: Czas czyszczenia
Rtm: Pozostły czas po czyszczeniu 

Zaprogramowane 
działanie   

Zaprogramowane 
działanie

Zaprogramowane 
działanie

Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT: Wyjście analogowe

M, R: Wejście do podłączenia elektrody redox (ORP)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT4 (tylko z opcją  EVT3)

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Przykładowe elektrody potencjału redox (ORP)
Standardowe szklane elektrody ptencjału redox (ORP)
Model 510 520

Zakres pomiarowy ±1500mV
Temperatura pracy 0...60°C
Diafragma Szklana Ceramiczna
Wypełnienie (KCl) Wielokrotnego napełniania
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 1m (0.1MPa)

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Elektrody potencjału redox (ORP) (bez uzupełnienia KCL)
Model 530 533

Zakres pomiarowy ±1500mV
Temperatura pracy 0...50°C
Diafragma Ceramiczne
Wypełnienie (KCl) Bez uzupełnienia KCL
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 10m (0.1MPa) 30m (0.3MPa)

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych elektrod
Elektroda 5 10 1N 05 Y

Model 5 Standardowa elektroda platynowa

Elektroda

10 Szklana
20 Ceramiczna
30 Bez uzupełnienia KCL
33 Bez uzupełnienia KCL (do dużych ciśnień)

Czujnik temperatury 1N Brak

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator potencjału redox (ORP) WIL-101-ORP

 � Zakres pomiarowy: -2000...2000mV
 � Dokładność: ±5mV
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym
Zakres pomiarowy -2000...2000mV
Wejście pomiarowe Wejście pomiarowe do współpracy z elektrodą redox (ORP)
Powtarzalność ±5mV
Liniowość ±5mV
Uśrednianie ORP 1 do 120 razy
Zakres korekcji ORP -200...200mV
Próbkowanie wejścia Co 125ms

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt redox i stanu działania wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia 
przekaźnikowe 
(opcja EVT)

Dwa wyjścia przekaźnikowe A1 i A2 do sterowania lub 
sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne redox (ORP) (P)
• Sterowanie włącz/wyłącz redox (ORP)  (ON/OFF)
• Dolna odchyłka redox (ORP) 
• Górna odchyłka redox (ORP) 
• Wyjście automatycznego czyszczalnia elektrody
• Alarm błędu wejścia redox (ORP) 
• Wyjście alarmu fluktuacji redox (ORP) 
• Niezależna odchyłka dla wejścia redox (ORP) 

Wyjście analogowe 
+ przekaźnikowe 
(opcja TA)

Wyjście do przetwarzania mierzonego redox (ORP) na 
sygnał analogowy oraz wyjście przekaźnikowe (działanie 
jak dla A1 i A2).
• Wyjście analogowe: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 

1/12000), dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
• Wyjście rzekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 

250V AC (obc. induk.), żywotność: 100,000 cykli.

Sposób zamawiania
WIL-10 1 - ORP , ,

Wejście 1 Wejście do elektrody redox (ORP)
Parametr ORP Pomiar potencjału redox (ORP)

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje EVT Dwa wyjścia przekaźnikowe (*2)
TA Wyjście 4...20mA + przekaźnikowe (*3)

Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.

(*2) Jeżeli dodano dwa wyjścia przekaźnikowe (opcja EVT), wyjście analogowe nie 
może być dodane.

(*3) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA), dostępne jest również jedno 
wyjście przekaźnikowe A1.
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Sterowanie proporcjonalne ze zmiennym cyklem proporcjonalności

Duża

Cykl propor-
cjonalny
wyjścia EVTx

Wydłużony 
cykl wyjścia
EVTx

Mała

0s

OFF

ON

C

ON tf1OFF ON tf2OFF

Ctf1

CC C C C

?

CC C
OFF

ON

Odchyłka

Kierunek regulacji

Zakres propircjonalności wyjścia EVTx

Stały zakres cyklu wyjścia EVTx Zmienny zakres cyklu wyjścia EVTx

Czas (s) 

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Czas opóźnienia cyklu (Ctf1, Ctf2)

Cykl standardowej regulacji
proporcjonalnej [P]

Standardowa regulacja proporcjonalna.

Wyjście EVTx

Cykl jest ustawiony na stałe.

Standardowa regulaclja proporcjonalna Zakres zmiennej cyklu EVTx

Działanie po ustawieniu zakresu zmiennego cyklu dla EVTx.

C: Cykl proporcjonalności dla wyjścia EVTx

Ctf2

Ctf1, Ctf2: Czas opóźnienia cyklu
tf1, tf2: Wydłużony czas wyłączenia wyjścia EVTx

Wartość zadana dla wyjścia EVTx

Czas wyłączenia EVTx

Czas załączenia EVTx

Wyjście EVTx

Działanie wyjścia cyklicznego oczyszczania elektrody

Cno: Ilość cykli czyszczenia
Cint: Interwał czyszczenia
Ctm: Czas czyszczenia
Rtm: Pozostły czas po czyszczeniu 

Zaprogramowane 
działanie   

Zaprogramowane 
działanie

Zaprogramowane 
działanie

Czyszczenie Czyszczenie Czyszczenie

Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego

POWER SUPPLY: Zasilanie
A1: Wyjście przekaźnikowe EVT1 (tylko z opcją EVT lub TA)
A2: Wyjście przekaźnikowe EVT2 (tylko z opcją EVT)
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1 (tylko z opcją TA)
G, R: Wejście do podłączenia elektrody redox (ORP)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Przykładowe elektrody potencjału redox (ORP)
Standardowe szklane elektrody potencjału  redox (ORP)
Model 510 520

Zakres pomiarowy ±1500mV
Temperatura pracy 0...60°C
Diafragma Szklana Ceramiczna
Wypełnienie (KCl) Wielokrotnego napełniania
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 1m (0.1MPa)

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Elektrody potencjału redox (ORP) (bez uzupełnienia KCL)
Model 530 533

Zakres pomiarowy ±1500mV
Temperatura pracy 0...50°C
Diafragma Ceramiczne
Wypełnienie (KCl) Bez uzupełnienia KCL
Materiał 
wewnętrznej rurki Szkło bezołowiowe

Odporność na 
ciśnienie wody 10m (0.1MPa) 30m (0.3MPa)

Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych elektrod
Elektroda 5 10 1N 05 Y

Model 5 Standardowa elektroda platynowa

Elektroda

10 Szklana
20 Ceramiczna
30 Bez uzupełnienia KCL
33 Bez uzupełnienia KCL (do dużych ciśnień)

Czujnik temperatury 1N Brak

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Podłączenie jako pasywny przetwornik konduktometryczny
2 elektrody
przewodności

Pt100 2 przew.
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4...20mA
V+

24 Vac

0 Vac

21

Wymiary
56.0 mm 121.5 mm
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0 
m

m

21
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PG7

126.0 mm

15.0 mm

96.0 mm

96
.0

 m
m

DO9766T

DO9786T

Klawisze funkcyjne
PROG  Naciśnięcie klawisza PROG razem z klawiszami ▲ i ▼ akty-

wuje programowanie parametrów. Na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat P1, wskazując, że programowany będzie parametr 
P1. Gdy klawisz PRG jest naciskany nadal, pojawiają się ko-
lejno parametry P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Po parametrze P8 
przetwornik wraca do trybu pomiaru. 

SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźniko-
wych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, 
wskazując progi załączania / wyłączania przekaźników A lub B.

°C/°F  Wciśniecie tego klawisza powoduje przełączanie jednostki tem-
peratury na °C lub °F. 
• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 

funkcję ręcznego ustawienia temperatury. 
• Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji przewodności 

powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu kalibracji.

Przetwornik, miernik i regulator przewodności (konduktancji) DO9786T-R1 
i DO9766T-R1

 � Zakres pomiarowy przewodności: 0.0...199.9mS
 � Zakres pomiarowy temperatury: -50...199.9°C
 � Stała elektrody: 0.01...199.9cm-1

 � Dokładność: 0.5% odczytu ±0.02mA
 � Sygnał wyjściowy: 4...20mA
 � Dwa wyjścia przekaźnikowe
 � Zasilanie: 10...35VDC, 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP 64 (IP44)

Opis
Przetworniki konduktancji (przewodności) z serii DO9786T-R1 
i DO9766T-R1 przetwarzają sygnał z sondy konduktometrycznej z kom-
pensacją temperaturową na liniowy sygnał prądowy 4…20mA. Wejście 
pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD po-
zwala na bieżący podgląd parametrów mierzonych i ustawień. Budowa 
i użyte składniki czynią przetworniki dokładnymi i niezawodnymi, zapew-
niając ich długą żywotność.

Przetworniki konduktancji (przewodności) z serii DO9786T-R1 
i DO9766T-R1 współpracują z sondami przewodności oraz czujnikami 
temperatury typu Pt100 podłączonymi linią 2 lub 4 przewodową.

Dane techniczne

W
ej

śc
ie

 p
rz
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od

no
śc

i Zakres pomiarowy 0.0...199.9mS
2/4 elektrody Konfigurowana stała celi 0.01...199.1cm-1

Sygnał pobudzający 10...1000mV, 200...1600Hz, prostokątny
Impedancja wejścia > 10 MOhm

Długość przewodu < 10m, przewód nieekranowany
< 50m, przewód ekranowany (ok. 2nF)

Dokładność 0.5% odczytu ±2 cyfry ±0.01% /°C

W
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e Pt100 2/4 przewodowy -50...199.9°C
Prąd pomiarowy 0.5mA DC

Długość przewodu <10m - nie ekranowane
<50m - ekranowane (ok. 5nF)

Dokładność 0.2°C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01°C/°C

Ko
m

pe
n.

 
te

m
p.

Brak
Ręczna Liniowa 0.00...4.00%/°C: -50...200°C
Automatyczna Liniowa 0.00...4.00%/°C: -50...200°C
Temp. odniesienia Wybierana 20°C lub 25°C

W
yj

śc
ie

 
pr

ąd
ow

e 4...20mA Programowalne proporcjonalne do przewodności
Dokładność 0.5% odczytu ±0.02mA
Izolacja 2500VAC przez minutę
Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-10)/0.022, RLmax=636Ω @24Vdc

Wyjścia przekaźnikowe A i B Bistabilne, przekaźnikowe 3A, 250VAC

Zasilanie Aktywne 24VAC lub 230VAC, -15/+10%, 1VA, 48...62Hz
Pasywne 10...35VDC (2 - przewodowe)

Tempera-
tura

Pracy 0...50°C
Przechowywania -20...70°C, bez kondensacji

Obudowa 
DO9766T

Wymiary 120 x 122 x 56mm
Stopień ochrony IP64

Obudowa 
DO9786T

Wymiary 96 x 96 x 126mm
Stopień ochrony IP44

Schematy połączeń.
Podłączenie jako aktywny przetwornik konduktometryczny

* Zewrzyj zaciski 10 i 11 jeżeli wyjście analogowe jest niepodłączone

24VAC lub 230VAC

4 elektrody
przewodności

Pt100 4 przew.
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4...20mA
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χ Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CAL aktywuje 
funkcję kalibracji przewodności.

OK Klawisz OK potwierdza ustawione parametry lub wartości pro-
gów przekaźników (SET) i je zapisuje.

CAL Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem °C/°F aktywuje 
funkcję ręcznego ustawienia temperatury.
• Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem χ aktywuje 

funkcję kalibracji przewodności. 
• Klawisz używany również do potwierdzenia kalibracji prze-

wodności i ręcznej kalibracji temperatury.
▲ Klawisz zwiększa wartość programowanych parametrów.

• Klawisz zwiększa wartość progów przekaźników (SET).
• Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji.

▼ Klawisz zmniejsza wartość programowanych parametrów.
• Klawisz zmniejsza wartość progów przekaźników (SET). 
• Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji.

Ustawienie progów działania przekaźników (SET)
• Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z li-

terą A, wskazując, że wyświetlana wartość odpowiada progowi załą-
czenia przekaźnika A.

• Aby zmienić wartość użyj klawiszy ▲ i ▼.
• Wciśnij klawisz SET; pojawia się symbol OFF wraz literą A wskazując 

wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika A.
• Aby zmienić tą wartość użyj klawiszy ▲ i ▼.
• Wciśnij klawisz SET; symbol ON pojawia się na wyświetlaczu wraz 

z literą B, wskazując, że wyświetlana wartość odpowiada progowi za-
łączenia przekaźnika B.

• Aby zmienić tą wartość użyj klawiszy ▲ i ▼.
• Wciśnij klawisz SET; pojawia się symbol OFF wraz literą B wskazując 

wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B.
• Aby zmienić tą wartość użyj klawiszy ▲ i ▼.
• Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapisuje ustawione parametry i powra-

ca do normalnego działania.
Uwaga: Podczas ustawienia progów działania przekaźników (świecą 
symbole ON lub OFF), przyrząd wraca do normalnej pracy, jeśli żaden 
klawisz nie zostanie naciśnięty przez 2 minuty.

Ręczne ustawienie temperatury kompensacji.
Jeżeli czujnik temperatury nie jest podłączony lub jest uszkodzony na 
wyświetlaczu miga symbol jednostki temperatury (°C lub °F). W tym przy-
padku możliwe jest ręczne ustawienie temperatury kompensacji.
• Wciśnij razem klawisze CAL i °C/°F; na dole wyświetlacza pojawi się 

komunikat CAL.
• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼ ustaw wartość temperatury odpowiadają-

cą temperaturze mierzonego płynu.
• Wciśnij klawisz CAL, aby potwierdzić tą wartość. Komunikat CAL znik-

nie z wyświetlacza, a przyrząd wraca do normalnej pracy.

Kalibracja DO9786T-R1/DO9766T-R1 z sondą konduktancji.
• Zanurz elektrodę w roztworze buforowym używanym do kalibracji.
• Wciśnij razem klawisze CAL i χ; u góry wyświetlacza pojawi się ko-

munikat CAL.
• Przyrząd może automatycznie rozpoznać dwa standardowe roz-

twory kalibracyjne KCL: 0.1 i 0.01molowy. Przyrząd mierzy wartość 
przewodności właściwej w funkcji mierzonej temperatury lub ręcznie 
ustawionej temperatury, jeśli czujnik temperatury jest podłączony, lub 
ustawiona jest ręcznie temperatura kompensacji.

• Za pomocą klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość przewodności jako funkcje 
temperatury cieczy.

• Naciśnij klawisz CAL, aby potwierdzić. Komunikat CAL gaśnie.
Uwaga: Gdy chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania parametrów 
kalibracji wciśnij klawisz °C/°F. Przed kalibracją przewodności ustaw sta-
łą kalibrowanej sondy, za pomocą klawisza PRG i parametru P2. Jeżeli 
podczas kalibracji pojawi się komunikat E1, oznacza to, że wzmocnienie 
sondy jest za duże, wyjdź z programowania za pomocą klawisza °C/°F 
i zwiększ wartość stałej celi. Podobnie w przypadku, gdy pojawi się E2, 
oznacza to że wzmocnienie sondy jest za małe, wyjdź z procesu kalibracji 
i zmniejsz wartość stałej celi pomiarowej. Następnie powtórz proces kali-
bracji sondy przewodności.

Programowane parametry:
P1  Współczynnik temperaturowy. Może być ustawiony pomiędzy: 

0...4.0%/°C (0 i 2.2%/°F).
P2 Stała celi pomiarowej. Może być ustawiona pomiędzy: 

0.01...199.9.
P3 Wartość przewodności odpowiadająca wartości 4mA na wyj-

ściu, może być ustawiona pomiędzy: 0.01...199.9mS.

P4 Wartość przewodności odpowiadająca wartości 20mA na wyj-
ściu, może być ustawiona pomiędzy: 0.01...199.9mS.

P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika A, może być ustawio-
ny pomiędzy: 0...250s.

P6 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawio-
ny pomiędzy: 0...250s.

P7 Temperatura odniesienia dla pomiaru przewodności. Może być 
wybrana wartość: 20 lub 25°C.

P8 Kalibracja czujnika Pt100 lub wyjścia analogowego (patrz kali-
bracja czujnika Pt100 lub wyjścia analogowego).

Aby zmienić jeden z tych parametrów (z wyjątkiem P8), wciskaj klawisz 
PRG, aż na wyświetlaczu pojawi komunikat odpowiadający zmieniane-
mu parametrowi. Użyj klawiszy ▲ i ▼, aby zmienić wymagany parametr. 
Następnie wciśnij klawisz OK.  Parametr P8 nie może być zmieniany, 
może być tylko wyświetlany. 

Kalibracja czujnika temperatury Pt100 (100Ω przy 0°C)
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowany personel.
• Podłącz czujnik Pt100 do przetwornika. Wciskaj klawisz PRG do mo-

mentu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat P8.
• Wciśnij klawisz CAL; na dole wyświetlacza pojawi się komunikat CAL, 

a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury.
• Zanurz czujnik Pt100 i termometr odniesienia w kąpieli o temperatu-

rze początku zakresu. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się 
ustabilizował.

• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość temperatury mierzonej za 
pomocą czujnika Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej 
przez termometr odniesienia.

• Zanurz czujnik Pt100 i termometr odniesienia w kąpieli o tempera-
turze końca zakresu. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się 
ustabilizował.

• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość temperatury mierzonej za 
pomocą czujnika Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej 
przez termometr odniesienia.

• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić wykonanie kalibracji. 
Uwaga: Jeśli temperatura wskazywana przez urządzenie mieści się 
w zakresie ± 12°C, przyrząd kalibruje offset czujnika, w przeciwnym razie 
skalibruje nachylenie charakterystyki (wzmocnienie). 

Kalibracja wyjścia analogowego.
Procedura kalibracji wymaga, aby była ona przeprowadzana w laboratorium 
przez wykwalifikowany personel.
• Wciskaj klawisz PRG, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat P8.
• Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego.
• Wciśnij dwukrotnie klawisz CAL; komunikat CAL pojawi się na górze 

wyświetlacza, a na dole komunikat 4.0, wskazując kalibrację dla 4mA.
• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak, aby 

precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00mA.
• Wciśnij klawisz CAL; komunikat CAL pojawi się na górze wyświetla-

cza, a na dole komunikat 20.0, wskazując kalibrację dla 20mA.
• Używając klawiszy ▲ i ▼, ustaw wartość wyjścia prądowego tak, aby 

precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0mA.
• Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić wykonanie kalibracji. 

Wyświetlacz.
°C Wskazuje, że wyświetlana jest w wartość w °C.
°F Wskazuje, że wyświetlana jest w wartość w °F.
µS Wskazuje, że wyświetlana jest wartość w mikro Simensach.
mS Wskazuje, że wyświetlana jest w wartość mili Simensach.
A Wskazuje, że przekaźnik A jest w stanie zwartym.
B Wskazuje, że przekaźnik B jest w stanie zwartym.
ON Wskazuje wartość odpowiadającą progowi załączenia prze-

kaźnika A lub B.
OFF Wskazuje wartość odpowiadającą progowi rozłączenia prze-

kaźnika A lub B.

Sygnały błędu.
OFL Ostrzeżenie pojawiające się podczas pomiaru, gdy wartość 

mierzona jest poza zakresem pomiarowym.
E1 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 

przewodności, wskazuje, że wzmocnienie sondy jest za duże. 
Przejdź do parametru P2, aby zwiększyć wartość stałej celi po-
miarowej.

E2 Ostrzeżenie o błędzie, które pojawia się podczas kalibracji 
przewodności, wskazuje, że wzmocnienie sondy jest za małe. 
Przejdź do parametru P2, aby zmniejszyć wartość stałej celi 
pomiarowej.
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E3 Ostrzeżenie o błędzie, które wskazuje, że przyrząd nie może 
automatycznie rozpoznać roztworu buforowego użytego do ka-
libracji. Wciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby wskazanie znikło.

E4 Błąd odczytu pamięci EEPROM.

Tabela zależności pomiędzy zakresem i stałą sondą.

Zakres przewodności Nominalna stała celi
0.01...0.2 0.2...2 2...20 20...199,9

0...19.99µS +
0...199.9µS + +
0...1999µS + + +
0...1.999mS + + + +
0...19.99mS + + +
0...199.9mS + +
0...1999mS +

Zależność pomiędzy temperaturą, a rezystncją czujnika Pt100.
Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja

-50°C 80.25Ω 100°C 138.50Ω
-25°C 90.15Ω 125°C 147.94Ω
0°C 100.00Ω 150°C 157.32Ω

25°C 109.73Ω 175°C 166.62Ω
50°C 119.40Ω 199°C 175.47Ω
75°C 128.98Ω

Obliczanie współczynnika temperaturowego roztworu.
Jeżeli współczynnik temperaturowy roztworu nie jest znany, to można go 
określić przy użyciu przetwornika przewodności DO9786T lub DO9766T.
• Ustaw współczynnik temperaturowy na 0.0%/°C (parametr P1). 

Poniższe pomiary należy wykonać jak najbliżej punktu pracy, pomiędzy 
5...70°C, aby uzyskać większą dokładność.
• Zanurz sondę w roztworze. Poczekaj, aż pomiar się ustabilizuje.
• Zapisz zmierzoną temperaturę i przewodność.
• Zwiększ temperaturę roztworu o co najmniej 10°C.
• Zapisz zmierzoną temperaturę i przewodność.
• Oblicz współczynnik temperaturowy przy użyciu poniższej formuły:

 α=((Gx-Gy) x 100%)/(Gy(Tx-20)-Gx(Ty-20))
gdzie: Gx - to przewodność w temperaturze Tx
 Gy - o przewodność w temperaturze Ty

• Ustaw wartość obliczonego współczynnika jako parametr P1.

Kalibracja przyrządu do pomiaru przewodności.
Pomiar przewodności właściwej bardzo zależy od temperatury cieczy, 
która musi być mierzona; tę zależność należy uwzględnić podczas ka-
libracji.

Kalibracja samego przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora.
Jest to pewna i dokładna metoda kalibracji samego przyrządu, ale nie 
pozwala na zmianę stałej celi pomiarowej, która może występować ze 
względu na stan i czystości celi. Precyzyjny rezystor użyty dla kalibracji 
musi być wybrany zgodnie z zakresem, który ma być kalibrowany. 

Typowe wartości rezystancji:
Przewodność Rezystancja

100.0µS 10 000Ω
500.0µS 2 000Ω
1000µS 1 000Ω
5000µS 200Ω
10.00mS 100Ω
50.00mS 20Ω
100.0mS 10Ω
500.0mS 2Ω
1000mS 1Ω

Precyzyjny rezystor należy połączyć do końca przewodu, który łączy 
sondę z przyrządem. Zapewni to większą dokładność kalibracji. Należy 
wyłączyć kompensację temperaturową αΤ podczas kalibracji przyrządu 
za pomocą precyzyjnego rezystora.

Kalibracja za pomocą standardowych roztworów.
W tym przypadku również trzeba zwrócić uwagę na temperaturę roztworu 
i czystości celi pomiarowej. Nie zalecana jest kalibracja poniżej 500μS/
cm. Roztwory niską przewodnością właściwą muszą być przechowywane 
w zamkniętych pojemnikach. Kontakt z powietrzem zwiększy ich wartość 
z powodu pochłaniania CO2.

Przeglądy i konserwacja celi konduktometrycznej.
W systemach pomiaru przewodności, jeżeli instalacja została wykona-
na prawidłowo, pomiary są na ogół wiarygodne przez długi czas. Ważną 
rzeczą jest wykonywanie regularnych przeglądów i konserwacji celi po-
miarowej. Należy unikać przecierania przewodu spowodowanego jego 
ruchami, podobnie jak powstawania osadów i zgorzelin na celi pomiaro-
wej, które powodują zmianę stałej celi pomiarowej.
Cela pomiarowa musi być zawsze zanurzona w cieczy, która będzie mie-
rzona. Pomiary mogą obejmować od bardzo czystej wody do ścieków lub 
wody zanieczyszczonej przez substancje agresywne.
Dobrą praktyką jest sprawdzenie zgodności materiałów, z których wyko-
nana jest sonda i przewód, z cieczą, w której ma być wykonywany po-
miar. Należy sprawdzić czy w mierzonej cieczy nie ma żadnych pływają-
cych ciał, granulek, itp., które mogą być mniej lub bardziej przewodzące, 
lub które mogą się przykleić do celi pomiarowej prowadząc do błędnych 
pomiarów. Sondy pomiarowe należy czyścić detergentem lub innymi sub-
stancjami odpowiednimi dla materiału, z którego wykonana jest sonda.

Wybór stałej celi pomiarowej i miejsca montażu.
Zakres pomiarowy cieczy decyduje o wyborze stałej celi pomiarowej.  
Sposób montażu sondy pomiarowej będzie się różnić w zależności od 
aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, należy wziąć pod uwagę:
• Wybierz właściwą sondę i jej stałą, odpowiednią dla aplikacji.
• Użyj odpowiednich materiałów kabla, sondy i uchwytów, odpornych na 

substancje korozyjne i wpływ czynników atmosferycznych.
• Sonda musi być zamontowana w miejscu, gdzie będą łatwo dostępna 

do przeglądów i konserwacji. 
• Ciecz, w której czujnik jest zanurzony musi być reprezentatywną czę-

ścią całości cieczy, która ma być mierzona.
• Musi występować umiarkowany przepływ cieczy, aby rzeczywista 

próbka płynu miała kontakt z elektrodą. Nadmierny ruch lub przepływ 
powoduje turbulencję i powstawanie pęcherzyków powietrza. Po-
nieważ pęcherzyki powietrza nie są przewodzące, to zmieniają po-
wierzchnię pomiaru i stałą celi pomiarowej.

• Zainstaluj sondę w taki sposób, aby szlam lub cząsteczki stałe nie 
mogły się osadzać na sondzie.

• W przypadku montażu sondy w zbiornikach, gdzie występują silne 
prądy, prądy te mogą powodować problemy z pomiarem.

• Częstotliwość przeglądów i czyszczenia sondy zależy od jakości cie-
czy, w której sonda jest zainstalowana.

Sposób zamawiania
DO9786T:  Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał 

wyjściowy 4...20mA, zasilanie 24VAC/DC lub 230VAC, 
wymiary 96 x 96mm, do montażu panelowego.

DO9766T:  Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał 
wyjściowy 4...20mA, zasilanie 24VAC/DC lub 230VAC, 
wymiary 122 x 120mm, do montażu ściennego.

SPT86:  Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudo-
wie POCAN, 4 elektrody platynowe, stała K=0.7, przewód 
1,5m, Pt100 2- przewodowy. Temperatura 0...90°C.

SPT401.001:  Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudo-
wie szklanej, 2 elektrody AISI316, stała celi K=0.01. Za-
kres pomiarowy: 0.04...20µS, temperatura 0...120°C.

SPTKI10:  Przemysłowa sonda konduktancji w obudowie szklanej, 
2-ie elektrody platynowe, stała celi K=1, przyłącza S7/
PG13. Temperatura pracy 0...100°C.

SPTKI11:  Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obu-
dowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=1, 
przewód 5m, Pt100 4- przewodowy. Temperatura pracy 
sondy 0...80°C.

SPTKI12:  Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudo-
wie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=0.1, 
przewód 5m, Pt100 4- przewodowy. Temperatura pracy 
sondy 0...80°C.

SPTKI13:  Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obu-
dowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=10, 
przewód 5m, Pt100 4- przewodowy. Temperatura pracy 
sondy 0...80°C.

HD8700C:  Zestaw certyfikowanych roztworów kalibracyjnych 
(ISO17025) 0.001mol/l (147μS/cm@25°C), 0.01mol/l 
(1413μS/cm@25°C) i 1mol/l (12800μS/cm@25°C) w bu-
telkach po 50ml dla każdego roztworu (6 butelek).

CP5T:  Przewód podłączeniowy L=5m do sond SPTKI10. Złącze 
S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej.

CP5/10T:  Przewód podłączeniowy L=10m do sond SPTKI10. Złącze 
S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej.
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Przykładowe sondy przewodności i temperatury
SPT400.001
Stała K=0.01 ~72
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Sonda Stała celi Zakres pomia-
rowy

Zakres tempe-
ratury

Materiał Elektrody Czujnik tempe-
ratury

Max. ciśnienie Przyłącze

SPT 400.001 K=0.01 0.04...19.9µS 0...120°C AISI316-PTFE 2 AISI316 - 12bar Złącze 4-pinowe
SPT 86 K=0.7 5µS...20mS 0...90°C Pocan 4 platynowe Pt100, 2- przew. 6bar Przewód 1,5m

SPTKI 10 K=1 100µS...200mS 0...100°C Szkło 2 platynowe - 6bar S7
SPTKI 11 K=1 100µS...10mS 0...80°C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m
SPTKI 12 K=0.1 1µS...1mS 0...80°C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m
SPTKI 13 K=10 10µS...200mS 0...80°C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m
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Przetwornik, miernik i regulator przewodności (konduktancji) AER-102-ECH

 � Pomiar przewodności, zasolenia i TDS
 � Zakres pomiarowy: 0...5000mS/cm
 � Stałe celi pomiarowej: 1/cm i 10/cm
 � Dokładność: ±0.5% / ±1% / ±1.5%
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 1.0/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.00...20.00mS/cm
0.0...200.0mS/cm
0.0...500.0mS/cm
0...500mS/cm
0.000...2.000mS/cm
0.000...5.000mS/cm
0.00...50.00mS/cm
0...2000µS/cm
0...5000µS/cm

Przewodność (S/m, mS/m) 0.000...2.000S/m
0.00...20.00S/m
0.00...50.00S/m
0.0...50.0S/m
0...2000mS/m
0.000...5.000S/m
0.0...200.0mS/m
0.0...500.0mS/m

TDS (g/L, mg/L) 0.0...20.0g/L
0...200g/L
0...500g/L
0...2000mg/L
0...5000mg/L

Zasolenie wody morskiej (%) 0.00...4.00%
Zasolenie NaCl (%) 0.00...20.00%

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 10/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.0...200.0mS/cm
0.0...500.0mS/cm
0...2000mS/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.0...200.0mS/cm
0.00...20.00S/m
0.00...50.00S/m
0.0...200.0S/m

TDS (g/L, mg/L) 0...200 g/L
0...500 g/L
0...2000 g/L

Zasolenie wody morskiej (%) 0.00...4.00%
Zasolenie NaCl (%) 0.00...20.00%

Powtarzalność
• Przewodność: ±0.5%
• Zasolenie: ±1%
• TDS: ±1%

Liniowość
• Przewodność: ±0.5%
• Zasolenie: ±1%
• TDS: ±1%

Dokładność temp. ±1°C
Kalibracja przew. Zakres kalibracji zależny od wybranego zakresu

Kalibracja temp. -10.0...10.0°C

Wyjścia sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Regulacja ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonych parame-
trów lub sygnału sterującego na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 48 x 96 x 110mm (WxHxD)
• Waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
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Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4] 
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia do sterowania lub sygnalizacji 
(sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Dodatkowe wyjście 
analogowe 
(opcja TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej 
przewodności, temperatury lub sygnał sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
AER-10 2 - ECH , ,

Wejście 2 Wejście do sondy przewodności i temp.
Parametr ECH Pomiar przewodności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485

EVT3 Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe
TA2 Dodatkowe wyjście analogowe (*2)

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.

(*2) Jeżeli  dodano dodatkowe wyjście analogowe (opcja TA2), wyjście przekaźniko-
we EVT1 nie jest dostępne.

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1
1, 2, 3, 4: Wejście do podłączenia sondy przewodności
E: Ekran
A,B: Czujnik temperatury Pt100 (2- przewodowo) lub Pt1000
A, B, B: Czujnik temperatury Pt100 (3- przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT4 (tylko z opcją  EVT3)
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Standardowe sondy przewodności (3 i 4 elektrodowe)
Model 4FTD 3FTD

Ilość elektrod 4 3
Zakres pomiarowy 0.1mS...150mS/cm 1μS...2000μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Wysoki Średni i niski
Stała celi 1.0/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Standardowe sondy przewodności (2 elektrodowe)
Model 2FM 2FL

Ilość elektrod 2 2
Zakres pomiarowy 0.1μS...200μS/cm 0.01μS...20μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Niski Bardzo niski
Stała celi 0.1/cm 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 4 F T D 05 Y

Ilość 
elektrod

2 2 elektrody
3 3 elektrody
4 4 elektrody

Typ - Bez kabla
F Zintegrowana z kablem

Materiał elektrod - Stal 361L
T Tytan

Stała celi pomiarowej
D 1.0/cm
M 0.1/cm
L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator przewodności (konduktancji) WIL-102-ECH

 � Pomiar przewodności, zasolenia i TDS
 � Zakres pomiarowy: 0...5000mS/cm
 � Stałe celi pomiarowej: 1/cm i 10/cm
 � Dokładność: ±0.5% / ±1% / ±1.5%
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 1.0/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.00...20.00mS/cm
0.0...200.0mS/cm
0.0...500.0mS/cm
0...500mS/cm
0.000...2.000mS/cm
0.000...5.000mS/cm
0.00...50.00mS/cm
0...2000µS/cm
0...5000µS/cm

Przewodność (S/m, mS/m) 0.000...2.000S/m
0.00...20.00S/m
0.00...50.00S/m
0.0...50.0S/m
0...2000mS/m
0.000...5.000S/m
0.0...200.0mS/m
0.0...500.0mS/m

TDS (g/L, mg/L) 0.0...20.0g/L
0...200g/L
0...500g/L
0...2000mg/L
0...5000mg/L

Zasolenie wody morskiej (%) 0.00...4.00%
Zasolenie NaCl (%) 0.00...20.00%

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 10/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.0...200.0mS/cm
0.0...500.0mS/cm
0...2000mS/cm

Przewodność (mS/cm, µS/cm) 0.0...200.0mS/cm
0.00...20.00S/m
0.00...50.00S/m
0.0...200.0S/m

TDS (g/L, mg/L) 0...200 g/L
0...500 g/L
0...2000 g/L

Zasolenie wody morskiej (%) 0.00...4.00%
Zasolenie NaCl (%) 0.00...20.00%

Powtarzalność
• Przewodność: ±0.5%
• Zasolenie: ±1%
• TDS: ±1%

Liniowość
• Przewodność: ±0.5%
• Zasolenie: ±1%
• TDS: ±1%

Korekcja przewod. • Ustawienie zera: -10...10% zakresu wejścia
• Ustawienie zakresu: 0.700...1.300

Kalibracja temp. -10.0...10.0°C

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20
Warunki pracy 0…50°C / 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia 
przekaźnikowe 
(opcja EVT)

Dwa wyjścia A1 i A2 do sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Regulacja ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe 
+ przekaźnikowe 
(opcja TA)

Wyjście do przetwarzania mierzonej przewodności na 
sygnał analogowy oraz wyjście przekaźnikowe (działanie 
jak dla A1 i A2).
• Wyjście analogowe: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 

1/12000), dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
• Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 

250V AC (obc. induk.), żywotność: 100,000 cykli.
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Dodatkowe wyjście 
analogowe (opcja 
TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej 
przewodności, temperatury lub sygnału sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
WIL-10 2 - ECH , ,

Wejście 2 Wejście sondy przewodności i temperatury
Parametr ECH Pomiar przewodności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
EVT Dwa wyjścia przekaźnikowe (*2)
TA Wyjście 4...20mA + przekaźnikowe (*3)

TA2 Dwa wyjścia 4...20mA (*3)
Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.

(*2) Jeżeli dodano dwa wyjścia przekaźnikowe (opcja EVT), wyjście(a) analogowe 
nie może być dodane.

(*3) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA), dostępne jest również jedno 
wyjście przekaźnikowe A1.

(*4) Jeżeli  dodano wyjścia analogowe (opcja TA2), wyjścia przekaźnikowe nie mogą 
być dodane.

Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego

 

POWER SUPPLY: Zasilanie
A1: Wyjście przekaźnikowe EVT1 (tylko z opcją EVT lub TA)
A2: Wyjście przekaźnikowe EVT2 (tylko z opcją EVT)
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1 (tylko z opcją TA)
1, 2, 3, 4: Podłączenie sondy przewodności
E: Ekran sondy przewodności 
A, B: Czujnik temperatury Pt100/Pt1000 (2- przewodowo)
A, B, B: Czujnik temperatury Pt100 (3- przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Standardowe sondy przewodności (3 i 4 elektrodowe)
Model 4FTD 3FTD

Ilość elektrod 4 3
Zakres pomiarowy 0.1mS...150mS/cm 1μS...2000μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Wysoki Średni i niski
Stała celi 1.0/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Standardowe sondy przewodności (2 elektrodowe)
Model 2FM 2FL

Ilość elektrod 2 2
Zakres pomiarowy 0.1μS...200μS/cm 0.01μS...20μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Niski Bardzo niski
Stała celi 0.1/cm 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 4 F T D 05 Y

Ilość 
elektrod

2 2 elektrody
3 3 elektrody
4 4 elektrody

Typ - Bez kabla
F Zintegrowana z kablem

Materiał elektrod - Stal 361L
T Tytan

Stała celi pomiarowej
D 1.0/cm
M 0.1/cm
L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator przewodności (konduktancji) AER-102-ECL

 � Pomiar przewodności i TDS
 � Zakres pomiarowy: 0...5000mS/cm
 � Stałe celi pomiarowej: 0.01/cm 0.1/cm i 1/cm
 � Dokładność: ±0.5% / ±1.5%
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 0.01/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...2.000µS/cm
0.00...20.00µS/cm
0.00...50.00µS/cm

Przewodność (mS/cm) 0.000...0.200mS/m
0.000...2.000mS/m
0.000...5.000mS/m

TDS (mg/L) 0.00...2.00mg/L
0.0...20.0mg/L
0.0...50.0mg/L

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 0.1/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...20.00µS/cm
0.00...200.0µS/cm
0.00...500.0µS/cm

Przewodność (mS/cm) 0.000...2.000 mS/m
0.000...5.000mS/m
0.000...50.00mS/m

TDS (mg/L) 0.00...20.0 mg/L
0.0...200 mg/L
0.0...500 mg/L

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 1/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...200.0µS/cm
Przewodność (mS/cm) 0.000...20.00mS/m
TDS (mg/L) 0.0...200 mg/L

Powtarzalność • Przewodność: ±0.5%
• TDS: ±1.5%

Liniowość • Przewodność: ±0.5%
• TDS: ±1.5%

Dokładność temp. ±1°C
Kalibracja przewod. Zakres kalibracji zależny od wybranego zakresu
Kalibracja temp. -10.0...10.0°C

Wyjścia sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Regulacja ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej przewod-
ności na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)
Warunki pracy 0…50°C / 35…85%RH (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo PN-EN 61010-1 (kategoria II, stopień zanieczyszczenia 2)
Wymiary, waga 48 x 96 x 110mm (WxHxD), waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4] 
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia do sterowania lub sygnalizacji 
(sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Dodatkowe wyjście 
analogowe (opcja 
TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej 
przewodności, temperatury lub sygnał sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
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Sposób zamawiania
AER-10 2 - ECL , ,

Wejście 2 Wejście do sondy przewodności i temp.
Parametr ECL Pomiar przewodności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485

EVT3 Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe
TA2 Dodatkowe wyjście analogowe (*2)

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.

(*2) Jeżeli  dodano dodatkowe wyjście analogowe (opcja TA2), wyjście przekaźniko-
we EVT1 nie jest dostępne.

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1
1, 2, 3, 4: Zaciski do podłączenia sondy przewodności
E: Zaciski do podłączenia ekranu sondy przewodności
A,B: Czujnik temperatury Pt100 (2-przewodowo) lub Pt1000
A, B, B: Czujnik temperatury Pt100 (3-przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT4 (tylko z opcją  EVT3)
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Standardowe sondy przewodności (3 i 4 elektrodowe)
Model 4FTD 3FTD

Ilość elektrod 4 3
Zakres pomiarowy 0.1mS...150mS/cm 1μS...2000μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Wysoki Średni i niski
Stała celi 1.0/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Standardowe sondy przewodności (2 elektrodowe)
Model 2FM 2FL

Ilość elektrod 2 2
Zakres pomiarowy 0.1μS...200μS/cm 0.01μS...20μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Niski Bardzo niski
Stała celi 0.1/cm 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 4 F T D 05 Y

Ilość 
elektrod

2 2 elektrody
3 3 elektrody
4 4 elektrody

Typ - Bez kabla
F Zintegrowana z kablem

Materiał elektrod - Stal 361L
T Tytan

Stała celi pomiarowej
D 1.0/cm
M 0.1/cm
L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator przewodności (konduktancji) WIL-102-ECL

 � Pomiar przewodności i TDS
 � Zakres pomiarowy: 0...5000mS/cm
 � Stałe celi pomiarowej: 0.01/cm 0.1/cm i 1/cm
 � Dokładność: ±0.5% / ±1.5%
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 0.01/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...2.000µS/cm
0.00...20.00µS/cm
0.00...50.00µS/cm

Przewodność (mS/cm) 0.000...0.200mS/m
0.000...2.000mS/m
0.000...5.000mS/m

TDS (mg/L) 0.00...2.00mg/L
0.0...20.0mg/L
0.0...50.0mg/L

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 0.1/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...20.00µS/cm
0.00...200.0µS/cm
0.00...500.0µS/cm

Przewodność (mS/cm) 0.000...2.000 mS/m
0.000...5.000mS/m
0.000...50.00mS/m

TDS (mg/L) 0.00...20.0 mg/L
0.0...200 mg/L
0.0...500 mg/L

Zakres pomiarowy
dla stałej celi pomia-
rowej 1/cm

Przewodność (µS/cm) 0.000...200.0µS/cm
Przewodność (mS/cm) 0.000...20.00mS/m
TDS (mg/L) 0.0...200 mg/L

Powtarzalność Przewodność: ±0.5% / TDS: ±1.5%
Dokładność temp. ±1°C

Korekcja przewod. • Ustawienie zera: -10...10% zakresu wejścia
• Ustawienie zakresu: 0.700...1.300

Kalibracja temp. -10.0...10.0°C
Liniowość Przewodność: ±0.5% / TDS: ±1.5%

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności i stanu działania wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym

Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia 
przekaźnikowe 
(opcja EVT)

Dwa wyjścia A1 i A2 do sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Regulacja ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe 
+ przekaźnikowe 
(opcja TA)

Wyjście do przetwarzania mierzonej przewodności na 
sygnał analogowy oraz wyjście przekaźnikowe (działanie 
jak dla A1 i A2).
• Wyjście analogowe: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 

1/12000), dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
• Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 

250V AC (obc. induk.), żywotność: 100,000 cykli.

Dodatkowe wyjście 
analogowe
(opcja TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej 
przewodności, temperatury lub sygnału sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
WIL-10 2 - ECL , ,

Wejście 2 Wejście sondy przewodności i temperatury
Parametr ECL Pomiar przewodności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
EVT Dwa wyjścia przekaźnikowe (*2)
TA Wyjście 4...20mA + przekaźnikowe (*3)

TA2 Dwa wyjścia 4...20mA (*3)
Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.



D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

K-28 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.

(*2) Jeżeli dodano dwa wyjścia przekaźnikowe (opcja EVT), wyjście(a) analogowe 
nie może być dodane.

(*3) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA), dostępne jest również jedno 
wyjście przekaźnikowe A1.

(*4) Jeżeli  dodano wyjścia analogowe (opcja TA2), wyjścia analogowe nie mogą być 
dodane.

Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego

 

POWER SUPPLY: Zasilanie
A1: Wyjście przekaźnikowe EVT1 (tylko z opcją EVT lub TA)
A2: Wyjście przekaźnikowe EVT2 (tylko z opcją EVT)
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1 (tylko z opcją TA)
1, 2, 3, 4: Zaciski do podłączenia sondy przewodności
E: Zaciski do podłączenia ekranu sondy przewodności
A, B: Czujnik temperatury Pt100/Pt1000 (2- przewodowo)
A, B, B: Czujnik temperatury Pt100 (3- przewodowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Standardowe sondy przewodności (3 i 4 elektrodowe)
Model 4FTD 3FTD

Ilość elektrod 4 3
Zakres pomiarowy 0.1mS...150mS/cm 1μS...2000μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Wysoki Średni i niski
Stała celi 1.0/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Standardowe sondy przewodności (2 elektrodowe)
Model 2FM 2FL

Ilość elektrod 2 2
Zakres pomiarowy 0.1μS...200μS/cm 0.01μS...20μS/cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Niski Bardzo niski
Stała celi 0.1/cm 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 4 F T D 05 Y

Ilość 
elektrod

2 2 elektrody
3 3 elektrody
4 4 elektrody

Typ - Bez kabla
F Zintegrowana z kablem

Materiał elektrod - Stal 361L
T Tytan

Stała celi pomiarowej
D 1.0/cm
M 0.1/cm
L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator rezystywności AER-102-SE

 � Zakres pomiarowy: 0...100.0MΩ*cm
 � Stałe celi pomiarowej: 0.01/cm
 � Dokładność: ±0.5%
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym

Zakres pomiarowy 
rezystywności
dla stałej celi pomia-
rowej 0.01/cm

• 0.000...0.200MΩ*cm
• 00.00...2.00MΩ*cm
• 00.00...20.00MΩ*cm
• 0.0...100.0MΩ*cm
• 00.00...2.00kΩ*cm
• 0.0...20.00kΩ*cm
• 0.0...200.0kΩ*cm
• 0...1000kΩ*cm

Zakres temperatury 0.0...100.0°C
Powtarzalność ±0.5%
Liniowość ±0.5%
Dokładność temp. ±1°C
Korekcja celi 0.001...5.000
Korekcja temp. -10.0...10.0°C

Wyjścia sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterownie proporcjonalne
• Sterownie ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej rezystyw-
ności, temperatury lub sygnału sterującego na sygnał 
analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)
Warunki pracy 0…50°C / 35…85%RH (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo PN-EN 61010-1 (kategoria II, stopień zanieczyszczenia 2)
Wymiary, waga 48 x 96 x 110mm (WxHxD), waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4]
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia do sterowania lub sygnalizacji 
(sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Dodatkowe wyjście 
analogowe
(opcja TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej 
rezystywności, temperatury lub sygnału sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
AER-10 2 - SE , ,

Wejście 2 Wejścia sondy rezystywności i temperatury
Parametr SE Pomiar rezystywności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485

EVT3 Dodatkowe dwa wyjścia przekaźnikowe
TA2 Dodatkowe wyjście analogowe (*2)

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.

(*2) Jeżeli  dodano dodatkowe wyjście analogowe (opcja TA2), wyjście przekaźniko-
we EVT1 nie jest dostępne.
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Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1
1, 2: Zaciski do podłączenia sondy rezystywności
E: Zacisk do podłączenia ekranu sondy rezystywności
A,B: Zaciski do podłączenia czujnikatemperatury Pt100 (2-przewodowo) 
lub Pt1000
A, B, B: Zaciski do podłączenia czujnika temperatury Pt100 (3-przewo-
dowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT4 (tylko z opcją  EVT3)
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Standardowe sondy rezystywności
Model 2FL 2L

Wersja Zintegrowana z kablem Rozłączna
Ilość elektrod 2
Zakres pomiarowy 0.0...100.0 MΩ*cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Ultra-niski
Stała celi 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 2 F L 05 Y

Ilość elektrod 2 2 elektrody

Typ - Rozłączna (bez kabla)
F Zintegrowana z kablem

Stała celi L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator rezystywności WIL-102-SE

 � Zakres pomiarowy: 0...100.0MΩ*cm
 � Stałe celi pomiarowej: 0.01/cm
 � Dokładność: ±0.5%
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy 
rezystywności
dla stałej celi pomia-
rowej 0.01/cm

• 0.000...0.200MΩ*cm
• 00.00...2.00MΩ*cm
• 00.00...20.00MΩ*cm
• 0.0...100.0MΩ*cm
• 00.00...2.00kΩ*cm
• 0.0...20.00kΩ*cm
• 0.0...200.0kΩ*cm
• 0...1000kΩ*cm

Zakres temperatury 0.0...100.0°C
Powtarzalność Przewodność: ±0.5%
Liniowość Przewodność: ±0.5%
Dokładność temp. ±1°C
Korekcja celi 0.700...1.300
Korekcja temp. -10.0...10.0°C

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności i stanu działania wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia 
przekaźnikowe 
(opcja EVT)

Dwa wyjścia A1 i A2 do sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Regulacja ON/OFF
• Dolna odchyłka przewodności
• Górna odchyłka przewodności
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia temperatury

Wyjście analogowe 
+ przekaźnikowe 
(opcja TA)

Wyjście do przetwarzania mierzonej rezystywności, tem-
peratury na sygnał analogowy oraz wyjście przekaźnikowe 
(działanie jak dla A1 i A2).
• Wyjście analogowe: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 

1/12000), dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu
• Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 

250V AC (obc. induk.), żywotność: 100,000 cykli.

Dodatkowe wyjście 
analogowe (opcja 
TA2)

Dodatkowe wyjście analogowe do przetwarzania mierzone-
go rezystywności, temperatury lub sygnał sterującego.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Spo
sób zamawiania

WIL-10 2 - SE , ,

Wejście 2 Wejście sondy rezystywności i temperatury
Parametr SE Pomiar rezystywności

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje
EVT Dwa wyjścia przekaźnikowe (*2)
TA Wyjście 4...20mA + przekaźnikowe (*3)

TA2 Dwa wyjścia 4...20mA (*3)
Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.

(*2) Jeżeli dodano dwa wyjścia przekaźnikowe (opcja EVT), wyjście(a) analogowe 
nie może być dodane.

(*3) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA), dostępne jest również jedno 
wyjście przekaźnikowe A1.

(*4) Jeżeli  dodano wyjście analogowe (opcja TA2), wyjścia przekaźnikowe nie mogą 
być dodane.
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Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego

 

POWER SUPPLY: Zasilanie
A1: Wyjście przekaźnikowe EVT1 (tylko z opcją EVT lub TA)
A2: Wyjście przekaźnikowe EVT2 (tylko z opcją EVT)
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1 (tylko z opcją TA)
1, 2: Zaciski do podłączenia sondy przewodności
E: Zacisk do podłączenia ekranu sondy przewodności
A, B: Zaciski do podłączenia czujnika temperatury Pt100/Pt1000 (2- 
przewodowo)
A, B, B: Zaciski do podłączenia czujnika temperatury Pt100 (3- przewo-
dowo)
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2 (tylko z opcją TA2)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Standardowe sondy rezystywności
Model 2FL 2L

Wersja Zintegrowana z kablem Rozłączna
Ilość elektrod 2
Zakres pomiarowy 0.0...100.0 MΩ*cm
Temperatura pracy 0...90°C
Poziom koncentracji Ultra-niski
Stała celi 0.01/cm
Max ciśnienie 1.0MPa
Długość przewodu 5, 10, 15, 20, 25, 30m

Sposób zamawiania przykładowych sond przewodności
Sonda 2 F L 05 Y

Ilość elektrod 2 2 elektrody

Typ - Rozłączna (bez kabla)
F Zintegrowana z kablem

Stała celi L 0.01/cm

Długość przewodu

05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
30 30m

Przyłącze elektryczne Y Przewód zakończony wolnymi końcami
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Przetwornik, miernik i regulator mętności i zawiesin (SS) AER-101-TU

 � Zakres pomiarowy: 0...3000FNU / 0...50000 mg/L
 � Dokładność: ±0.2%
 � Wyjście analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy, zielony.

Zakres pomiarowy 
mętności

• 0.0...100.0FNU
• 0...500FNU
• 0...3000FNU

Zakres pomiarowy 
SS (zawiesin)

• 0...1000mg/L
• 0...50000mg/L

Powtarzalność ±0.2% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
Liniowość ±0.2% zakresu pomiarowego ±1 cyfra
Próbkowanie wejścia 500ms
Dokładność czasu ±1% ustawionego czasu
Stała uśredniania 1...120

Wejście pomiarowe Czujnik zmętnienia: TC-100, TC-500, TC-3000 (OPTEX)
Czujnik zawiesin (SS): TCS-1000(E), TS-MxS-A (OPTEX)

Wyjście sterujące

Standardowo jedno wyjście przekaźnikowe EVT do stero-
wania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterownie proporcjonalne
• Sterownie ON/OFF
• Dolna odchyłka mętności / SS
• Górna odchyłka mętności / SS
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia mętności /SS
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia mętności /SS

Wyjście 
samodiagnostyki

Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V AC 
(obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.

Wyjście analogowe

Wyjście analogowe do przetwarzania mierzonej mętności /
SS na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)
Warunki pracy 0…50°C / 35…85%RH (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo PN-EN 61010-1 (kategoria II, stopień zanieczyszczenia 2)
Wymiary, waga 48 x 96 x 110mm (WxHxD), waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności, temperatury i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Sposób zamawiania
AER-10 1 - TU , ,

Wejście 1 Wejścia sondy mętności / SS (zawiesin)
Parametr TU Pomiar zmętnienia / SS (zawiesin)

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.
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Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

K-34 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT: Wyjście przekaźnikowe EVT
SELFCHECK OUTPUT: Wyjście przekaźnikowe
TRANSMIT OUTPUT: Wyjście analogowe
SENSOR: Czujnik mętności / SS (zawiesin)
GRN: Wejście samodiagnostyki czujnika (kolor zielony przewodu)
BRW: (+) zasilania czujnika (kolor brązowy przewodu czujnika)
BLU: (-) zasilania czujnika (kolor niebieski przewodu czujnika)
WHT: (+) sygnału analogowego czujnika (kolor biały przewodu czujnika)
BLK: (-) sygnału analogowego czujnika (kolor czarny przewodu czujnika)
RED: Wyjście sygnału kalibracji czujnika (kolor czerwony przewodu czuj-
nika)
POWER FOR SENSOR: 

(+) zewnętrznego zasilania czujnika
(-) zewnętrznego zasilania czujnika

RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Standardowe sondy mętności
Model TC-100 TC-500 TC-3000

Zakres pomiarowy 0...100 (stopni) 0...500 (stopni) 0...3000 (stopni)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V ±10% ok. 240mA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m

Akcesoria Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji (TC-MK)

Standardowe sondy mętności
Model TCS-1000(E) TS-MxS-A

Zakres pomiarowy 0...1000 (mg/l) 0...50000 (mg/l)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V ±10% ok. 2.88VA DC24V ±10% ok. 5.76VA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10...240min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m 9m

Akcesoria
Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji 

(TC-MK)

Element mocujący (TA-3)
Zestaw do konserwacji (TSC-

-MK)
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Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl K-35

Przetwornik, miernik i regulator mętności i zawiesin (SS) WIL-101-TU

 � Zakres pomiarowy: 0...3000FNU / 0...50000 mg/L
 � Dokładność: ±0.2%
 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy 
mętności

• 0.0...100.0FNU
• 0...500FNU
• 0...3000FNU

Zakres pomiarowy 
SS (zawiesin)

• 0...1000mg/L
• 0...50000mg/L

Powtarzalność ±0.2% zakresu pomiarowego
Liniowość ±0.2% zakresu pomiarowego
Próbkowanie wejścia 500ms
Dokładność czasu ±1% ustawionego czasu
Stała uśredniania 1...120

Wejście pomiarowe Czujnik zmętnienia: TC-100, TC-500, TC-3000 (OPTEX)
Czujnik zawiesin (SS): TCS-1000(E), TS-MxS-A (OPTEX)

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt przewodności i stanu działania wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym
Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje

Wyjścia 
przekaźnikowe 
(opcja EVT)

Dwa wyjścia A1 i A2 do sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterownie proporcjonalne
• Sterownie ON/OFF
• Dolna odchyłka mętności / SS
• Górna odchyłka mętności / SS
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia przewodności 
• Niezależna górna/dolna odchyłka wejścia mętności / SS

Wyjście analogowe 
(opcja TA)

Wyjście do przetwarzania mierzonej mętności / SS na 
sygnał analogowy.
• Wyjście analogowe: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 

1/12000), dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Sposób zamawiania
WIL-10 1 - TU , ,

Wejście 1 Wejście dla czujnika mętności / SS
Parametr TU Pomiar niskich mętności / SS

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje EVT Wyjście przekaźnikowe
TA Wyjście 4...20mA

Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.
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Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

K-36 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Opis zacisków podłączeniowych

Opis pinów złącza komunikacyjnego RS-485

 

POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT: Wyjście przekaźnikowe OUT
SELFCHECK OUTPUT: Wyjście przekaźnikowe
TRANSMIT OUTPUT: Wyjście analogowe
SENSOR: Czujnik mętności / SS (zawiesin)
GRN: Wejście samodiagnostyki czujnika (kolor zielony przewodu)
BRW: (+) zasilania czujnika (kolor brązowy przewodu czujnika)
BLU: (-) zasilania czujnika (kolor niebieski przewodu czujnika)
WHT: (+) sygnału analogowego czujnika (kolor biały przewodu czujnika)
BLK: (-) sygnału analogowego czujnika (kolor czarny przewodu czujnika)
RED: Wyjście sygnału kalibracji czujnika (kolor czerwony przewodu czuj-
nika)
POWER FOR SENSOR: 

(+) zewnętrznego zasilania czujnika
(-) zewnętrznego zasilania czujnika

RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Standardowe sondy mętności
Model TC-100 TC-500 TC-3000

Zakres pomiarowy 0...100 (stopni) 0...500 (stopni) 0...3000 (stopni)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V±10% 240mA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m

Akcesoria Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji (TC-MK)

Standardowe sondy mętności
Model TCS-1000(E) TS-MxS-A

Zakres pomiarowy 0...1000 (mg/l) 0...50000 (mg/l)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V±10% ok. 2.88VA DC24V±10% ok. 5.76VA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10...240min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m 9m

Akcesoria
Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji 

(TC-MK)

Element mocujący (TA-3)
Zestaw do konserwacji (TSC-

-MK)
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Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl K-37

Przetwornik, miernik i regulator tlenu rozpuszczonego AER-102-DO

 � Zakres pomiarowy: 0.00...20.00mg/L / 0.0...200.0% / 
0.0...150.0kPa

 � Wyjścia analogowe: 4...20mA
 � Wyjścia przekaźnikowe (max 4)
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Opcjonalnie interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP66

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy LCD: 11- segmentowy, 5 - cyfrowy, kolor: czerwo-
ny/zielony/pomarańczowy.

Bargraf LCD: 22- segmentowy w kolorze zielonym

Zakres pomiarowy

• Koncentracji tlenu: 0.0...20.00mg/L
• Procent nasycenia tlenem: 0.0...200.0%
• Ciśnienie cząstkowe tlenu: 0.0...150.0kPa
• Temperatura: 0.0...50.0°C

Dokładność Zgodna z dokładnością czujnika optycznego tlenu
Dokładność czasu ±1% ustawionego czasu
Cykl pomiaru 5s
Wejście pomiarowe Czujnik tlenu rozpuszczonego: DOS-20 (OPTEX)

Wyjście sterujące

Standardowo dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2 do 
sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Sterowanie ON/OFF
• Dolna odchyłka koncentracji tlenu rozpuszczonego
• Dolna odchyłka procentu nasycenia tlenem
• Dolna odchyłka ciśnienia cząstkowego tlenu
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka koncentracji tlenu rozpuszczonego
• Górna odchyłka procentu nasycenia tlenem
• Górna odchyłka ciśnienia cząstkowego tlenu
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia mętności /SS
• Niezależna górna/dolna odchyłka koncentracji tlenu 

rozpuszczonego
• Niezależna górna/dolna odchyłka procentu nasycenia 

tlenem
• Niezależna górna/dolna odchyłka ciśnienia cząstkowego 

tlenu
• Niezależna górna/dolna odchyłka temperatury

Wyjście diagnostyki Przekaźnikowe: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V AC 
(obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.

Wyjścia analogowe 
1 i 2

Dwa wyjścia analogowe do przetwarzania mierzonych 
parametrów na sygnał analogowy.
• Wyjście: 4...20mA, max obc. 550Ω.(rozdz.: 1/12000)
• Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Panelowy (max grubość panelu 1...8mm)
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze czarnym
Stopień ochrony IP66 (dla panelu)
Warunki pracy 0…50°C / 35…85%RH (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo PN-EN 61010-1 (kategoria II, stopień zanieczyszczenia 2)
Wymiary, waga 48 x 96 x 110mm (WxHxD), waga: ok. 280g

Opcjonalne funkcje

Interfejs 
komunikacyjny
(opcja C5)

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
interfejsu i zewnętrznego komputera (hosta):
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt mierzonych parametrów i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)
Dodatkowe wyjścia 
przekaźnikowe 
[EVT3, EVT4]
(opcja EVT3))

Dodatkowe dwa wyjścia do sterowania lub sygnalizacji 
(sposób działania jak dla wyjść EVT1 i EVT2).
• Przekaźnikowe 1a: 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Sposób zamawiania
AER-10 2 - DO , ,

Ilość wejść 2 Dwa wejścia pomiarowe
Wejście DO Do czujnika tlenu rozpuszczonego

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
EVT3 Dwa wyjścia przekaźnikowe EVT1 i EVT2

Uzupełnij puste pola przy pomocy powyższych kodów. Podczas dodawania opcji 
użyj przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz to „1” w kodzie zamówieniowym.



D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

K-38 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

Opis zacisków podłączeniowych

GND: Uziemienie
POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT1: Wyjście przekaźnikowe EVT1
EVT2: Wyjście przekaźnikowe EVT2
TRANSMIT OUTPUT1: Wyjście analogowe 1
TRANSMIT OUTPUT2: Wyjście analogowe 2
SELFCHACK OUTPUT: Wyjście samodiagnostyki
DO POWER FOR SENSOR: (+) zewnętrznego zasilania czujnika
DO POWER FOR SENSOR: (-) zewnętrznego zasilania czujnika
DO RS-485: Wejście YB(+) czujnika pomiarowego
DO RS-485: Wejście YA(-) czujnika pomiarowego
RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)
EVT3: Wyjście przekaźnikowe EVT3 (tylko z opcją EVT3)
EVT4: Wyjście przekaźnikowe EVT4 (tylko z opcją  EVT3)

Wymiary

48 11.5 98.5

uszczelka uchwyt montażowy

91 91

UPPER

LOWER

SET

AER

MV

EVT1 EVT2 EVT3 EVT4
T/R

LOCK

MODE

Standardowe sondy tlenu rozpuszczonego
Model TC-3000

Zakres pomiarowy 0...20mg/L
Metoda pomiaru Fluorescencyjny
Temperatura pracy 0...50°C
Zasilanie DC24V ±10%, ok. 0.6VA
Stopień ochrony IP68
Długość przewodu 10m

Akcesoria Zestaw montażowy (DA-1)
Zestaw montażowy (DA-1AP)
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Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl K-39

Przetwornik, miernik i regulator tlenu rozpuszczonego WIL-102-DO

 � Zakres pomiarowy: 0.00...20.00mg/L / 0.0...200.0% / 
0.0...150.0kPa

 � Interfejs: RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
 � Opcjonalnie wyjście analogowe: 4...20mA
 � Opcjonalnie wyjścia przekaźnikowe
 � Regulacja: proporcjonalna lub ON/OFF
 � Funkcja automatycznego czyszczenia
 � Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 � Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne
Wyświetlacz LED: 7- segmentowy, 4 cyfrowy w kolorze czerwonym

Zakres pomiarowy

• Koncentracji tlenu: 0.0...20.00mg/L
• Procent nasycenia tlenem: 0.0...200.0%
• Ciśnienie cząstkowe tlenu: 0.0...150.0kPa
• Temperatura: 0.0...50.0°C

Dokładność Zgodna z dokładnością czujnika optycznego tlenu
Dokładność czasu ±1% ustawionego czasu
Cykl pomiaru 5s
Wejście pomiarowe Czujnik tlenu rozpuszczonego: DOS-20 (OPTEX)

Interfejs 
komunikacyjny

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu 
zewnętrznego komputera:
• Odczyt i ustawianie parametrów
• Odczyt mierzonych parametrów i stanu wyjść
• Zmiana działania funkcji i kalibracja

Interfejs: EIA RS-485:
• Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop
• Prędkość komunikacji: 9600, 19200, 38400bps (wybiera-

na z klawiatury)
• Bity danych: 7, 8
• Parzystość: even, odd, no parity
• Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus ASCII, Modbus 

RTU (wybierany z klawiatury)

Wyjścia 
przekaźnikowe

Dwa wyjścia EVT1 i AEVT2 do sterowania lub sygnalizacji:
• Przekaźnikowe: 2 x 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V 

AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli.
Działanie wyjść przekaźnikowych do wyboru z poniższych:
• Sterowanie proporcjonalne
• Sterowanie ON/OFF
• Dolna odchyłka koncentracji tlenu rozpuszczonego
• Dolna odchyłka procentu nasycenia tlenem
• Dolna odchyłka ciśnienia cząstkowego tlenu
• Dolna odchyłka temperatury
• Górna odchyłka koncentracji tlenu rozpuszczonego
• Górna odchyłka procentu nasycenia tlenem
• Górna odchyłka ciśnienia cząstkowego tlenu
• Górna odchyłka temperatury
• Błąd wyjścia EVT lub zawieszenie się wyjścia EVT
• Alarm błędu wejścia mętności /SS
• Niezależna górna/dolna odchyłka koncentracji tlenu 

rozpuszczonego
• Niezależna górna/dolna odchyłka procentu nasycenia 

tlenem
• Niezależna górna/dolna odchyłka ciśnienia cząstkowego 

tlenu
• Niezależna górna/dolna odchyłka temperatury

Zasilanie • 100…240V AC 50/60Hz (85…264V AC)
• 24V AC/DC 50/60Hz (20…28V AC/DC)

Montaż Na szynie DIN
Obudowa Tworzywo odporne na temperaturę w kolorze szarym

Panel przedni Klawiatura membranowa
Stopień ochrony IP20

Warunki pracy • Temperatura otoczenia: 0…50°C
• Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji)

Bezpieczeństwo
• Wymagania bezpieczeństwa wg PN-EN 61010-1:
• Kategoria instalacji: II
• Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary, waga • 30 x 88 x 108mm (WxHxD)
• Waga: ok. 200g

Opcjonalne funkcje
Wyjścia EVT3...
EVT6 (opcja EVT)

Cztery wyjścia EVT3...EVT6 do sterowania lub sygnalizacji:
• Open collector: 0.1A, 24VDC

Sposób zamawiania
WIL-10 2 - DO , ,

Wejście 2 Wejście dla czujnika tlenu rozpuszczonego
Parametr DO Pomiar tlenu rozpuszczonego

Zasilanie – 100…240VAC (standardowe)
1 24VAC/DC (1*)

Opcje EVT Wyjście open collector
Wypełnij puste pola za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj 
przecinka do ich oddzielenia.

(*1) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. W przypadku 
zasilania 24VAC/AC zaznacz je kodem „1”.
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Opis zacisków podłączeniowych

Wersja z opcją EVT  

Opis pinów złącza komunikacyjnego RS-485

POWER SUPPLY: Zasilanie
EVT: Wyjście przekaźnikowe OUT
SELFCHECK OUTPUT: Wyjście przekaźnikowe
TRANSMIT OUTPUT: Wyjście analogow
SENSOR: Czujnik mętności / SS (zawiesin)
GRN: Wejście diagnostyki (kolor zielony przewodu)
BRW: (+) zasilania czujnika (kolor brązowy przewodu czujnika)
BLU: (-) zasilania czujnika (kolor niebieski przewodu czujnika)
WHT: (+) sygnału analogowego (kolor biały przewodu czujnika)
BLK: (-) sygnału analogowego (kolor czarny przewodu czujnika)
RED: Wyjście sygnału kalibracji (kolor czerwony przewodu czujnika)
POWER FOR SENSOR: 

(+) zewnętrznego zasilania czujnika
(-) zewnętrznego zasilania czujnika

RS-485: Interfejs komunikacyjny RS-485 (tylko z opcją C5)

Wymiary

30 79 10.8

108 3.3

85
3

Ch1

Ch2

PWR

pH

pH

°C

A1 A2 T/R

WIL

SET
RESET

Standardowe sondy mętności
Model TC-100 TC-500 TC-3000

Zakres pomiarowy 0...100 (stopni) 0...500 (stopni) 0...3000 (stopni)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V±10% 240mA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m

Akcesoria Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji (TC-MK)

Standardowe sondy mętności
Model TCS-1000(E) TS-MxS-A

Zakres pomiarowy 0...1000 (mg/l) 0...50000 (mg/l)
Metoda pomiaru Przenikanie światła
Temperatura pracy 0...40°C
Zasilanie DC12V±10% ok. 2.88VA DC24V±10% ok. 5.76VA
System czyszczenia Wycieraczka wahadłowa
Interwał czyszczenia Co 30min Co 10...240min
Stopień ochrony IP68
Materiał obudowy Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki Szkło szafirowe
Długość przewodu 10m 9m

Akcesoria
Element mocujący (TA-1)
Zestaw do konserwacji 

(TC-MK)

Element mocujący (TA-3)
Zestaw do konserwacji (TSC-

-MK)
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Mierniki pH i redox (ORP) HD2105.1 i HD2105.2

 � Zakres pH: -2.000...+19.999pH
 � Zakres redox: -1999.9...+1999.9mV
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Pamięć do 34 000 pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Pehmetry cyfrowe HD2105.1 i HD2105.2 są przenośnymi przyrządami 
wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczonymi do 
pomiaru pH lub redox (ORP) i temperatury za pomocą sond zewnętrz-
nych sond Pt100 lub Pt1000 (zanurzeniowych, penetracyjnych lub do po-
wietrza). Kalibracja elektrod może być wykonywana w jednym, dwu lub 
trzech punktach. Sekwencja punktów kalibracji może być w wybierana z 
listy 13 roztworów buforowych. Sondy temperatury są wyposażone w au-
tomatycznie rozpoznawalny moduł SICRAM zawierający dane kalibracji. 
Model HD2105.2 jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do 34.000 
próbek pH i temperatury, które mogą być przenoszone z przyrządu do 
komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. 
Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za 
pomocą menu. Modele HD2105.1 i HD2105.2 wyposażone są w port 
szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomia-
rów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. 
Funkcje Max, Min i Avg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, 
minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar 
względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłą-
czania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 Obszar roboczy: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 

1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2105.2)
Typ  2000 stron poh 17 próbek każda
Ilość max 34 000 próbek
Interwał zapisu  1s…3600s (1 godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/Xoff
Długość przewodu  Max 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2105.2
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pinowe męskie 

wg DIN45326
Złącze pV/mV Gniazdo żeńskie BNC
Interfejs szeregowy i USB  Złącze 8-pinowe MiniDin
Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe pH przyrządu
Zakres pomiarowy -2.000...+19.999pH
Rozdzielczość 0.01 lub 0.001pH wybierana z menu
Dokładność ±0.001pH
Impedancja wejścia >1012Ω
Błąd kalibracji @25°C |Offset|>20mV
 Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH
 Czułość <85% lub >106.5%
Temperatura kompensacji -50...150°C (ręczna/automatyczna)

Zakresy pomiarowe mV przyrządu
Zakres pomiarowy -1999.9...+1999.9mV
Rozdzielczość 0.1mV
Dokładność ±0.1mV
Dryft po 1 roku 0.5mV/rok
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Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu
Zakres pomiarowy -200…+650°C 
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.01°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa
Dryft temperaturowy @20°C  
Pt100 0.003%/°C
Pt1000  0.005%/°C

Sposób zamawiania
HD2105.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2105.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable 
należy zamawiać oddzielnie.

HD2105.2: W skład kompletu wchodzą: data logger HD2105.2, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne 
i kable należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria do przyrządów
HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
CP23: Kabel transmisji USB 2.0.
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z podstawą z wbudowanym 

mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i 
wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizo-
wany SWD10 (na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z dowolnie ustawianym ra-
mieniem.

Elektrody do pomiaru pH
KP20: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa  

epoksydowa.
KP30: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem 

BNC, obudowa epoksydowa.
KP50: Elektroda żelowa pH odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i 

wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana.
KP61: Elektroda napełniona płynem pH z potrójną membraną ceramiczną 

odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, 
obudowa szklana.

KP62: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną od-
powiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP63: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną ogól-
nego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, 
obudowa szklana.

KP64: Elektroda napełniona płynem pH z membraną teflonową od-
powiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP70: Penetracyjna elektroda żelowa pH, mikroelektroda 6x70mm, 
odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze 
S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze.

KP80: Penetracyjna elektroda żelowa pH, odpowiednia do śmietany, 
mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana.

KP100: Jednolita elektroda żelowa pH, odpowiednia do skóry, papieru, 
itp, złącze S7, obudowa szklana.

CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, 
złącza BNC/S7.

CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

Elektody do pomiaru redox (ORP)
KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem 

S7, obudowa szklana.
KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakoń-

czonym złączem BNC, obudowa epoksydowa.
Roztwory buforowe pH
HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml)
HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml)
HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml)
Roztwory buforowe redox
HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml)
HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml)

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
Kompletne sondy bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4- przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.
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Mierniki pH i redox (ORP) HD2305.0

 � Zakres pH: -2.000...+19.999pH
 � Zakres redox: -1999.9...+1999.9mV
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP67

Opis
Ph-metry cyfrowe HD2305.0 są przenośnymi przyrządami wyposażo-
nymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru 
ph i redox (ORP) a także temperatury za pomocą zewnętrznych sond 
zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt100 lub Pt1000). 
Kalibracja elektrody może być wykonana w jednym, dwóch lub trzech 
punktach 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Oryginalne sondy wyposażone są 
w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRAM zawierający dane 
kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio 
wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte 
w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji 
automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień 
ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 140 x 88 x 38mm (L x W x H)
Waga  160g (z bateriami)
Materiał  ABS
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP67

Zasilanie 
Baterie 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia 20μA 

Podłączenia
Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pinowe męskie 

wg DIN45326
Złącze pH/mV Złącze żeńskie BNC

Zakresy pomiarowe pH przyrządu
Zakres pomiarowy -2.000...+19.999pH
Rozdzielczość 0.01
Dokładność ±0.01pH ±1 cyfra
Impedancja wejścia >1012Ω
Błąd kalibracji @25°C |Offset|>20mV
 Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH
 Czułość <85% lub >106.5%

Zakresy pomiarowe mV przyrządu
Zakres pomiarowy -1999.9...+1999.9mV
Rozdzielczość 0.1mV

Dokładność ±0.1mV
Dryft po 1 roku 0.5mV/rok

Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.01°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4-przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2-przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C: - 0.005%/°C 

Sposób zamawiania
HD2305.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2305.0, 3 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Elektrody, sondy temperatury 
roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie.
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Akcesoria do przyrządów
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.

Elektrody do pomiaru pH
KP20: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa  

epoksydowa.
KP30: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem 

BNC, obudowa epoksydowa.
KP50: Elektroda żelowa pH odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i 

wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana.
KP61: Elektroda napełniona płynem pH z potrójną membraną ceramiczną 

odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, 
obudowa szklana.

KP62: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną od-
powiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP63: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną ogól-
nego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, 
obudowa szklana.

KP64: Elektroda napełniona płynem pH z membraną teflonową od-
powiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP70: Penetracyjna elektroda żelowa pH, mikroelektroda 6x70mm, 
odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze 
S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze.

KP80: Penetracyjna elektroda żelowa pH, odpowiednia do śmietany, 
mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana.

KP100: Jednolita elektroda żelowa pH, odpowiednia do skóry, papieru, 
itp, złącze S7, obudowa szklana.

CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, 
złącza BNC/S7.

CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

Elektody do pomiaru redox (ORP)
KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem 

S7, obudowa szklana.
KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakoń-

czonym złączem BNC, obudowa epoksydowa.
Roztwory buforowe pH
HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml)
HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml)
HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml)
Roztwory buforowe redox
HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml)
HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml)
Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 230mm, 

powierzchnia przylgi ∅5mm. Długość przewodu 2m.
TP475A.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
Kompletne sondy bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.
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Mierniki konduktancji (przewodności) HD2106.1 i HD2106.2

 � Zakres przewodności: 0.00...1999mS
 � Zakres rezystywności: 0...100MΩ
 � Zakres TDS: 0.00...999g/l
 � Zakres zasolenia: 0.000...199.9g/l
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Pamięć do 36 000 par pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Przyrządy HD2106.1 i HD2106.2 są przenośnymi przyrządami wyposa-
żonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru 
przewodności, rezystywności płynów, ilości cząstek rozpuszczonych w 
wodzie (TDS), zasolenia i temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, 
penetracyjnych lub przylgowych (Pt100 lub Pt1000). Kalibracja sond 
przewodności może być wykonywana w jednym lub większej ilości punk-
tów 147μS, 1413μS, 12880μS lub 111800μS/cm. Sondy temperatury są 
wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRAM zawiera-
jący dane kalibracji. Model HD2106.2 jest dataloggerem. Zapisuje do 
po pamięci do 36 000 próbek przewodności i temperatury, które mogą 
być przenoszone do komputera PC za pomocą wielostandardowego 
portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości trans-
misji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie modele HD2106.1 
i HD2106.2 wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający 
przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do kompu-
tera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg obliczają war-
tości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje 
zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wy-
łącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posia-
dają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 Obszar roboczy: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 

1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Bezpieczeństwo przechowanych danych

Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii
Czas

Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2106.2)
Typ  2000 stron po 18 próbek każda
Ilość Max 36 000 par próbek [χ-°C], [Ω-°C], 

[TDS-°C], [zasolenie-°C]
Interwał zapisu  1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/Xoff
Długość przewodu  Max 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2106.2
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Złącze dla sond przew. Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Interfejs szeregowy i USB  Złącze 8-pinowe MiniDin
Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe przewodności
Kceli=0.1 0.00...19.99µS/cm, rozdz. 0.01µS/cm
Kceli=1 0.0...199.9µS/cm, rozdz. 0.1µS/cm
 200...1999µS/cm, rozdz. 1µS/cm
 2.00...19.99mS/cm, rozdz. 0.01mS/cm
 20.00...199.9mS/cm, rozdz. 0.1mS/cm
Kceli=10 200...1999mS/cm, rozdz. 1mS/cm
Dokładność ±0.5% ±1°C
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Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy
Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm
Kceli=1 5.0...199.9Ω*cm, rozdz. 0.1Ω*cm
 200...999Ω*cm, rozdz.1Ω*cm
 1.00k...19.99kΩ*cm, rozdz.0.01kΩ*cm
 20.00k...99.9kΩ*cm, rozdz.0.1kΩ*cm
 100.k...999kΩ*cm , rozdz. 1kΩ*cm
 1M...10MΩ*cm, rozdz. 0.01kΩ*cm
Kceli=10 0.5...5.0Ω*cm, rozdz.0.1Ω*cm
Dokładność ±0.5% ±1 cyfra

Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie)
Kceli=0.1 0.00...19.99mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
Kceli=1 0.00...199.9mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
 200...1999mg/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 0.01g/l)
 20.0....99.9g/l (rozdz. 0.1g/l)
Kceli=10 100....999g/l (rozdz. 1g/l)
Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra

Zakresy pomiarowe zasolenia
 0.000...1.999g/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 10mg/l)
 20.0...199.9g/l (rozdz. 0.1g/l)
Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra

Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Temperatura kompensacji
Automatyczna/ręczna 0…100°C z αT wybierany: 
0.00...4.00%/°C
Temperatura odniesienia 20 lub 25°C
Współczynnik χ/TDS 0.4...0.8

Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10

Stała celi K=0.01cm-1 Stała celi K=0.01cm-1

Przewodność 
(µS/cm)

Rezystywność 
(MΩ*cm)

Przewodność 
(µS/cm)

Rezystywność 
(MΩ*cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ*cm 0.01 µS/cm 100 MΩ*cm
0.002 µS/cm 500 MΩ*cm 0.02 µS/cm 50 MΩ*cm
0.003 µS/cm 333 MΩ*cm 0.03 µS/cm 33 MΩ*cm
0.004 µS/cm 250 MΩ*cm 0.04 µS/cm 25 MΩ*cm

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt1000 2-przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4- przewodowa

-50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2- przewodowa
TP87.100 Pt100, 4- przewodowa
TP87.1000 Pt1000, 2- przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C  0.005%/°C

Sposób zamawiania
HD2106.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2106.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne 
i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2106.2: W skład kompletu wchodzą: data logger HD2106.2, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Sondy przewodności, , sondy temperatury roztwory 
kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria do przyrządów
HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
HD2101/USB: Kabel transmisji USB 2.0.
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.

Roztwory kalibracyjne przewodności
HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm
HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm
HD8712: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 12880µS/cm
HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, 111800µS/cm

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Kompletne sondy bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.
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Sondy przewodności z modułem SICRAM
Kod Zakres pomiarowy Wymiary

SP06T

K=0.7
5µS...200mS/cm

0...90°C
4-eletrody platynowe

cela pom.- Pocan

156
20

∅12

16

L=1.5m

50

D=5

∅
17

SP400.001

K=0.01
0.05µS...19.9µS/cm

2- eletrody platynowe
cela pom. AISI316 - 

Teflon

~72

2714.5 17 56

1/2”

∅30

∅40

∅16.2

SPT01G

K=0.1
0.1µS...500µS/cm

0...80°C
2- eletrody platynowe

cela pom. szklana
D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10µS...10mS/cm

0...80°C
2-eletrody platynowe

cela pom. szklana
D=5.5

35

L=1.5m

130

12

SPT10G

K=10
500µS...200mS/cm

0...80°C
2-eletrody platynowe

cela pom. szklana
D=5.5

35

L=1.5m

130

12
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Mierniki konduktancji (przewodności) HD2306.0

 � Zakres przewodności: 0.00...1999mS
 � Zakres rezystywności: 0...100MΩ
 � Zakres TDS: 0.00...999g/l
 � Zakres zasolenia: 0.000...199.9g/l
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP67

Opis
Konduktometry cyfrowe HD2306.0 są przenośnymi przyrządami wyposa-
żonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru 
przewodności, ilości substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasole-
nia także temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych 
lub do powietrza (Pt100 lub Pt1000). Kalibracja sond przewodności może 
być wykonywana w jednym lub większej ilości punktów 147μS, 1413μS, 
12880μS lub 111800μS/cm. Oryginalne sondy wyposażone są w automa-
tycznie wykrywany moduł pamięci SICRAM zawierający dane kalibracji 
fabrycznej. Funkcje Max, Min i Avg obliczają odpowiednio wartości mak-
symalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: 
pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego 
wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 140x88x38mm (LxWxH)
Waga  160g (z bateriami)
Materiał  ABS
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP67

Zasilanie 
Baterie 3 baterie 1.5V typu AA

Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mAh
Pobór prądu w stanie wył. 20μA 

Podłączenia
Złącze sond Gniazdo 8-pinowe męskie 

wg DIN45326
Zakresy pomiarowe przewodności

Kceli=0.1 0.00...19.99µS/cm (rozdz. 0.01µS)
Kceli=1 0.0...199.9µS/cm (rozdz. 0.1µS)
 200...1999µS/cm (rozdz. 1µS)
 2.00...19.99mS/cm (rozdz. 0.01mS)
 20.00...199.9mS/cm (rozdz. 0.1mS)
Kceli=10 200...1999mS/cm (rozdz. 1mS)
Dokładność ±0.5% ±1°C

Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy
Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm
Kceli=1 5.0...199.9Ω*cm (rozdz. 0.1Ω*cm)
 200...999Ω*cm (rozdz. 1Ω*cm)
 1.00k...19.99kΩ*cm (rozdz. 0.01kΩ*cm)
 20.00k...99.9kΩ*cm (rozdz. 0.1kΩ*cm)
 100.k...999kΩ*cm (rozdz. 1kΩ*cm)
 1M...10MΩ*cm (rozdz. 1MΩ*cm)
Kceli=10 0.5...5.0Ω*cm (rozdz. 0.1Ω*cm)
Dokładność ±0.5% ±1 cyfra

Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie)
Kceli=0.1 0.00...19.99mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
Kceli=1 0.00...199.9mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
 200...1999mg/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 0.01g/l)
 20.0....99.9g/l (rozdz. 0.1g/l)
Kceli=10 100....999g/l (rozdz. 1g/l)
Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra

Zakresy pomiarowe zasolenia
 0.000...1.999g/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 10mg/l)
 20.0...199.9g/l (rozdz. 0.1g/l)

Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra
Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu

Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Temperatura kompensacji
Automatyczna/ręczna 0…100°C z αT wybierany: 0.00...4.00%/°C
Temperatura odniesienia 20 lub 25°C
Współczynnik χ/TDS 0.4...0.8

Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10

Stała celi K=0.01cm-1

Przewodność (µS/cm) Rezystywność (MΩ*cm)
0.01 µS/cm 100 MΩ*cm
0.02 µS/cm 50 MΩ*cm
0.03 µS/cm 33 MΩ*cm
0.04 µS/cm 25 MΩ*cm

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C
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Sondy Pt100 4- przewodowe i Pt1000 2- przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4- przewodowa -50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2- przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C: - 0.005%/°C 

Sposób zamawiania
HD2306.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2306.0, 3 baterie alka-

liczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Sondy przewodności, 
sondy temperatury, roztwory kalibracyjne i kable należy zama-
wiać oddzielnie.

Akcesoria do przyrządów
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.

Roztwory kalibracyjne przewodności
HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm
HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm
HD8712: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 12880µS/cm
HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, 111800µS/cm

Kompletne sondy z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
Kompletne sondy bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodo-
wych, Pt1000 2-przewodowych.

Sondy przewodności z modułem SICRAM
Kod Zakres pomiarowy Wymiary

SP06T

K=0.7
5µS...200mS/cm

0...90°C
4- elektrody platy-

nowe
cela pom.- Pocan

156
20

∅12

16

L=1.5m

50

D=5

∅
17

SPT01G

K=0.1
0.1µS...500µS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10µS...10mS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

130

12

SPT10G

K=10
500µS...200mS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

130

12
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Mierniki pH, redox (ORP), przewodności i temperatury HD2156.1 i HD2156.2

 � Zakres pH: -2.000...+19.999pH
 � Zakres redox: -1999.9...+1999.9mV
 � Zakres przewodności: 0.00...1999mS
 � Zakres rezystywności: 0...100MΩ
 � Zakres TDS: 0.00...999g/l
 � Zakres zasolenia: 0.000...199.9g/l
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Pamięć do 36 000 par pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Przyrządy HD2156.1 i HD2156.2 są przenośnymi przyrządami wyposa-
żonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru 
pH, mV, redox,przewodności, rezystywności płynów, ilości cząstek roz-
puszczonych w wodzie (TDS), zasolenia. Sama temperatura może być 
mierzona za pomocą zewnętrznych sond temperatury Pt100 lub Pt1000 
(zanurzeniowych, penetracyjnych lub przylgowych). Kalibracja elektrod 
może być wykonywana w jednym, dwu lub trzech punktach. Sekwen-
cja punktów kalibracji może być w wybierana z listy 13 roztworów bu-
forowych. Sonda przewodności może być kalibrowana automatycznie 
w jednym lub większej ilości roztworów kalibracyjnych 147μS, 1413μS, 
12880μS lub 111800μS/cm. Sondy temperatury są wyposażone w auto-
matycznie rozpoznawalny moduł SICRAM zawierający dane kalibracji. 

Model HD2156.2 jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do 20 000 
próbek: pH, mV, przewodności, rezystywności, TDS, zasolania i tempe-
ratury, które mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą wie-
lostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i 
prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie mo-
dele HD2126.1 i HD2126.2 wyposażone są w port szeregowy RS232C 
umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywi-
stym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i Avg 
obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozo-
stałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja 
HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przy-
rządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 Obszar roboczy: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 

1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2156.2)
Typ  2000 stron po 10 próbek każda
Ilość Max 20 000 próbek [pH-mV-χ-°C- 

Ω-°C-TDS-°C-zasolenie -°C]
Interwał zapisu  1s…3600s (1godzina)

Interfejs komunikacyjny RS232C 
Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/Xoff
Długość przewodu  Max 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2156.2
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Złącze dla sond przew. Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Złącze sond pH i redox Gniazdo żeńskie BNC
Interfejs szeregowy i USB  Złącze 8-pinowe MiniDin
Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe pH przyrządu
Zakres pomiarowy -2.000...+19.999pH
Rozdzielczość 0.01 lub 0.001pH wybierana z menu
Dokładność ±0.001pH
Impedancja wejścia >1012Ω
Błąd kalibracji @25°C |Offset|>20mV
 Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH
 Czułość <85% lub >106.5%
Temperatura kompensacji -50...150°C (ręczna/automatyczna)

Zakresy pomiarowe mV przyrządu
Zakres pomiarowy -1999.9...+1999.9mV
Rozdzielczość 0.1mV
Dokładność ±0.1mV
Dryft po 1 roku 0.5mV/rok

Zakresy pomiarowe przewodności
Kceli=0.1 0.00...19.99µS/cm, rozdz. 0.01µS/cm
Kceli=1 0.0...199.9µS/cm, rozdz. 0.1µS/cm
 200...1999µS/cm, rozdz. 1µS/cm
 2.00...19.99mS/cm, rozdz. 0.01mS/cm
 20.00...199.9mS/cm, rozdz. 0.1mS/cm
Kceli=10 200...1999mS/cm, rozdz. 1mS/cm
Dokładność ±0.5% ±1°C

Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy
Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm
Kceli=1 5.0...199.9Ω*cm, rozdz. 0.1Ω*cm
 200...999Ω*cm, rozdz.1Ω*cm
 1.00k...19.99kΩ*cm, rozdz.0.01kΩ*cm
 20.00k...99.9kΩ*cm, rozdz.0.1kΩ*cm
 100.k...999kΩ*cm , rozdz. 1kΩ*cm



D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2

Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl K-51

 1M...10MΩ*cm, rozdz. 0.01kΩ*cm
Kceli=10 0.5...5.0Ω*cm, rozdz.0.1Ω*cm
Dokładność ±0.5% ±1 cyfra

Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie)
Kceli=0.1 0.00...19.99mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
Kceli=1 0.00...199.9mg/l (rozdz. 0.05mg/l)
 200...1999mg/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 0.01g/l)
 20.0....99.9g/l (rozdz. 0.1g/l)
Kceli=10 100....999g/l (rozdz. 1g/l)
Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra

Zakresy pomiarowe zasolenia
 0.000...1.999g/l (rozdz. 1mg/l)
 2.00...19.99g/l (rozdz. 10mg/l)
 20.0...199.9g/l (rozdz. 0.1g/l)
Dokładność ±0.5% ± 1 cyfra

Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu
Zakres pomiarowy Pt100 -200…+650°C 
Zakres pomiarowy Pt1000 -200…+650°C
Rozdzielczość  0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Temperatura kompensacji
Automatyczna/ręczna 0…100°C z αT wybieranym: 
0.00...4.00%/°C
Temperatura odniesienia 20 lub 25°C
Współczynnik χ/TDS 0.4...0.8

Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10

Stała celi K=0.01cm-1 Stała celi K=0.01cm-1

Przewodność 
(µS/cm)

Rezystywność 
(MΩ*cm)

Przewodność 
(µS/cm)

Rezystywność 
(MΩ*cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ*cm 0.01 µS/cm 100 MΩ*cm
0.002 µS/cm 500 MΩ*cm 0.02 µS/cm 50 MΩ*cm
0.003 µS/cm 333 MΩ*cm 0.03 µS/cm 33 MΩ*cm
0.004 µS/cm 250 MΩ*cm 0.04 µS/cm 25 MΩ*cm

Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4- przewodowe i Pt1000 2- przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4- przewodowa

-50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2- przewodowa
TP87.100 Pt100, 4- przewodowa
TP87.1000 Pt1000, 2- przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C  0.005%/°C

Sposób zamawiania
HD2156.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2156.1, 4 baterie alkalicz-

ne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. 
Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne 
i kable należy zamawiać oddzielnie.

HD2156.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2156.2, 4 baterie 
alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie 
DeltaLog9. Sondy przewodności, sondy temperatury roztwory 
kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria do przyrządów
HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
HD2101/USB: Kabel transmisji USB 2.0.
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.
Elektrody do pomiaru pH
KP20: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa  

epoksydowa.
KP30: Elektroda żelowa pH do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem 

BNC, obudowa epoksydowa.
KP50: Elektroda żelowa pH odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i 

wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana.
KP61: Elektroda napełniona płynem pH z potrójną membraną ceramiczną 

odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, 
obudowa szklana.

KP62: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną od-
powiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP63: Elektroda żelowa pH z pojedynczą membraną ceramiczną ogól-
nego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, 
obudowa szklana.

KP64: Elektroda napełniona płynem pH z membraną teflonową od-
powiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa 
szklana.

KP70: Penetracyjna elektroda żelowa pH, mikroelektroda 6x70mm, 
odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze 
S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze.

KP80: Penetracyjna elektroda żelowa pH, odpowiednia do śmietany, 
mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana.

KP100: Jednolita elektroda żelowa pH, odpowiednia do skóry, papieru, 
itp, złącze S7, obudowa szklana.

CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, 
złącza BNC/S7.

CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem 
S7, złącza BNC/S7.

Elektody do pomiaru redox (ORP)
KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem 

S7, obudowa szklana.
KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakoń-

czonym złączem BNC, obudowa epoksydowa.

Roztwory buforowe pH
HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml)
HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml)
HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml)

Roztwory buforowe redox
HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml)
HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml)

Roztwory kalibracyjne przewodności
HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm
HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm
HD8712: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 12880µS/cm
HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, 111800µS/cm

Kompletne sondy temperatury z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 



D
AT

A:
 2

8.
05

.2
02

2
Mierniki, przetworniki i regulatory pH, redox (ORP) i konduktancji (przewodności)

K-52 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, https://acse.pl

TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 
1000mm. Długość przewodu 2m.

TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 
150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Sondy przewodności z modułem SICRAM
Kod Zakres pomiarowy Wymiary

SP06T

K=0.7
5µS...200mS/cm

0...90°C
4- elektrody platy-

nowe
cela pom.- Pocan

156
20

∅12

16

L=1.5m

50

D=5

∅
17

SP400.001

K=0.01
0.05µS...19.9µS/cm
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. AISI316 - 

Teflon

~72

2714.5 17 56

1/2”

∅30

∅40

∅16.2

SPT01G

K=0.1
0.1µS...500µS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

120

12
SPT1G

K=1
10µS...10mS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

130

12

SPT10G

K=10
500µS...200mS/cm

0...80°C
2- elektrody platy-

nowe
cela pom. szklana

D=5.5

35

L=1.5m

130

12

Kompletne sondy temperatury bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4- przewodowa. Średnica 

∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze 
złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4- przewodo-
wych, Pt1000 2- przewodowych.
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Mierniki tlenu rozpuszczonego i temperatury HD2109.1 i HD2109.2

 � Zakres tlenu: 0.00...90.00ml
 � Zakres wskaźnika nasycenia:  0.0...600.0%
 � Zakres ciśnienia barometrycznego: 0.0...1100.0mbar
 � Zakres temperatury: -200...650°C
 � Współczynnik zasolenia: 0.0...70.0mg/l
 � Pamięć do 18 000 pomiarów
 � Wyliczanie wartości MIN, MAX i średniej
 � Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 � Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie
 � Stopień ochrony IP66

Opis
Tlenomierze z serii HD2109.1 i HD2109.2 są przenośnymi przyrządami 
wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do 
pomiaru koncentracji tlenu rozpuszczonego w płynie (mg/l), wskaźnika 
nasycenia i temperatury. Sama temperatura może być mierzona za pomo-
cą zewnętrznych sond temperatury Pt100 lub Pt1000 (zanurzeniowych, 
penetracyjnych lub przylgowych). Dzięki wbudowanemu czujnikowi ci-
śnienia barometrycznego, przyrząd automatycznie kompensuje ciśnienie 
barometryczne. Przyrząd automatycznie kompensuje przepuszczalność 
membrany sondy tlenowej w zależności od zasolenia badanego płynu. 
Funkcja szybkiej kalibracji sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego gwa-
rantuje dokładność pomiaru. Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego i 
temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawany moduł w 
pamięci którego są zapisane dane kalibracji.

Model HD2109.2 jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do 18 000 
próbek: zawartość tlenu, wskaźnik nasycenia, ciśnienie barometrycz-
ne, wskaźnik zasolenia i temperaturę, które mogą być przenoszone do 
komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. 
Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za 
pomocą menu. Wszystkie modele HD2109.1 i HD2109.2 wyposażone są 
w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych po-
miarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukar-
ki. Funkcje Max, Min i Avg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, 
minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar 
względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłą-
czania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66.

Charakterystyka techniczna przyrządu
Przyrząd

Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H)
Waga  470g (z bateriami)
Materiał  ABS, guma
Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol
 Obszar roboczy: 52 x 42mm

Warunki eksploatacji
Temperatura eksploatacji -5…50°C 
Temperatura przechowywania -25…65°C 
Wilgotność względna pracy 0…90%RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP66

Zasilanie 
Baterie 4 baterie 1.5V typu AA
Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 

1800mAh
Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μA 
Zasilacz zewnętrzny 12VDC / 1000mA 

Bezpieczeństwo przechowanych danych
Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii

Czas
Data i czas Zegar czasu rzeczywistego
Dokładność Max 1min/miesiąc

Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2109.2)
Typ  2000 stron po 10 próbek każda
Ilość Max 18 000 próbek mgl O2-% O2-

-mbar-°C

Interwał zapisu  1s…3600s (1godzina)
Interfejs komunikacyjny RS232C 

Typ RS232C elektrycznie izolowany
Prędkość transmisji 1200…38400baud 
Bit danych 8
Parzystość None
Bit stopu  1
Kontrola przepływu Xon/Xoff
Długość przewodu  Max 15m
Interwał drukowania  1s…3600s (1godzina)

Interfejs USB - model HD2109.2
Typ  1.1-2.0 elektrycznie izolowany

Podłączenia
Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Złącze dla tlenu Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326
Interfejs szeregowy i USB  Złącze 8-pinowe MiniDin
Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku)

Zakresy pomiarowe koncentracji tlenu rozpuszczonego
Zakres pomiarowy 0.00...90.00mg/l
Rozdzielczość 0.01mg/l
Dokładność (60...110%, 1013mbar, 20...25°C): ±0.03mg/l ±1 cyfra

Zakresy pomiarowe wskaźnika nasycenia tlenem rozpuszczonym
Zakres pomiarowy 0.0...600.0%
Rozdzielczość 0.1%
Dokładność ±0.3% ±1 cyfra (w zakresie 0.0...199.9%)
 ±1% ±1 cyfra (w zakresie 200.0...600.0%)

Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego
Zakres pomiarowy 0.0...1100.0mbar
Rozdzielczość 0.1mbar
Dokładność ±2mbar ±1 cyfra (pomiędzy 18...25°C)
 ±2mbar + 1mbar/°C cyfra (w pozosta-
łym)

Zakres ustawienia współczynnika zasolenia
Zakres nastawy 0.0...70.0mg/l
Rozdzielczość 0.1mg/l

Zakres pomiarowy temperatury za pomocą sondy tlenu rozpuszczonego
Zakres pomiarowy 0…+45°C 
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.1°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok

Zakres pomiarowy temperatury za pomocą zewnętrznej sondy
Zakres pomiarowy -200…+650°C 
Rozdzielczość  0.1°C
Dokładność ±0.21°C
Dryft po 1 roku 0.1°C/rok
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Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRAM
Model Typ Zakres Dokładność
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)

±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Przylgowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C

TP472I.5 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Zanurzeniowa -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Zanurzeniowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Przylgowa -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetracyjna -70°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Dryft temperaturowy@ 20°C  0.003%/°C

Sondy Pt100 4- przewodowe i Pt1000 2- przewodowe
Model Typ Zakres Dokładność
TP47.100 Pt100, 4- przewodowa

-50…+400°C Klasa ATP47.1000 Pt1000, 2- przewodowa
TP87.100 Pt100, 4- przewodowa
TP87.1000 Pt1000, 2- przewodowa

Dryft temperaturowy @20°C  0.005%/°C

Sondy tlenu rozpuszczonego
Model DO9709SS DO9709SS.5

Typ Sonda polarograficzna, anoda srebrna, katoda 
platynowa

Zakres pomiarowy tlenu 0...60mg/l
Temperatura działania sondy 0...45°C
Dokładność przyrządu z sondą 1% F.S.
Membrana Wymienialna
Długość przewodu 2m 5m

DO9709SS
120

L=2m

12

∅16

DO9709SS.5
120

L=5m

12

Sposób zamawiania
HD2109.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2109.1, kalibrator 

DO9709/20, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka 
i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

HD2109.2: W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2109.2, kalibrator 
DO9709/20, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka 
i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy i kable należy zamawiać 
oddzielnie.

Akcesoria do przyrządów
HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C.
C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD21....1 i .2.
HD2101/USB: Kabel transmisji USB 2.0.
DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi 

na komputer PC dla Windows 98 do Vista.
SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000mA. 
HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szerego-

wy, szerokość papieru 58mm.
HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem 

magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny 
uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 
(na zamówienie).

HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem.

Roztwory kalibracyjne
DO9700: Roztwór zerowy
DO9701: Roztwór elektrolitu

Sondy tlenu rozpuszczonego
DO9709SS: Zestaw zawiera: sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego i tempe-

ratury z wymienną membraną, trzy zapasowe membrany, roztwory 
zerowy i elektrolitu. Przewód 2m. Sonda ∅12mm x 120mm.

DO9709SS5: Zestaw zawiera: sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego i tempe-
ratury z wymienną membraną, trzy zapasowe membrany, roztwory 
zerowy i elektrolitu. Przewód 5m. Sonda ∅12mm x 120mm.

Kompletne sondy temperatury z modułem SICRAM
TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

300mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅3mm, długość 

230mm. Długość przewodu 2m.
TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. 
TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m.
TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

500mm. Długość przewodu 2m. 
TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅6mm, długość 

1000mm. Długość przewodu 2m.
TP49A: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AC: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica ∅4mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.
TP49AP: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica ∅2.7mm, długość 

150mm. Długość przewodu 2m. Rączka aluminiowa.

Kompletne sondy temperatury bez modułu SICRAM
TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100, 4- przewodowa. Średni-

ca ∅3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy 
ze złączem. Długość przewodu 2m. 

TP47.1000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica ∅3mm, dłu-
gość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. 
Długość przewodu 2m. 

TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4- przewodo-
wych, Pt1000 2- przewodowych.
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