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Cant. Descriere
1 DID-1 BF1-FCL2 PN: La cerere

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Sistem preasamblat pentru măsurarea și controlul parametrilor de calitate a apei

Sistemul DID cu celulă de by-pass de debit este destinat monitorizării și controlului dezinfectanților, pH-ului, ORP, conductivității și
temperaturii.
Sistemul este preasamblat pe o placă comună și include o unitate de comandă CU382, senzorul (senzorii) parametrului de apă cu cablul
(cablurile) la unitatea de comandă și ansamblul hidraulic.

Unitate de control CU 382:
• Operație intuitivă în text simplu
• Funcționalitatea jurnalului de date (setări, date de calibrare și valori măsurate)
• Până la 3 ieșiri controler, care pot fi atribuite în mod liber
• Modbus (slave)
• Interfață senzor Modbus
• Schimbul de date cu stick-ul USB
• Multiple tipuri de alimentare electrică
Senzorii parametrilor de apă:
• Interfață Modbus cu unitatea de comandă CU 382
• Stocarea la bord a datelor de calibrare
• Măsurarea și compensarea temperaturii incluse pentru toți senzorii
• Pre-calibrat (pH, ORP, senzor de conductivitate)
• Principiul senzorului amperometric acoperit cu membrană pentru senzorii dezinfectanți
• Dependența scăzută de pH pentru senzorii cu clor liber
Celula de flux și ansamblul hidraulic:
• Presiune max. la intrare: 3 bari
• Conexiuni furtun intrare / ieșire potrivite pentru mărimile furtunurilor: 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm, xx/1/4", 1/4" x3/8", 3/8" x1/2"

• Valvă de închidere
• Limitator de debit (limite maxime la aproximativ 60 l/h)
• Comutator de debit (activat la circa 30 l/h)
• Celula de debit cu ansamblu de extragere a probei de apă
• Ppresiune max. pe ieșire: 0,5 bari

Această configurație DID-1 BF1-FCL2 include:

Senzor 1: Free chlorine, 0-2ppm

Tip senzor: Sensor(s) with plug
Lungime cablu: 1,0 m, conectori în ambele capete

Valoarea admisă a temperaturii lichidului: 5-45  °C

Indicatii de tensiune: 100-240 V
Consumul de energie (max.): 33 VA
Nivelul de protecție al unității / senzorului (lor) de comandă): 65/67
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Cant. Descriere
Limbile interfeței și documentația utilizatorului: En, Fr, De
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Descriere Valori şi tipuri
Informații generale:
Nume produs: DID-1 BF1-FCL2
Cod produs: La cerere
Numãrul EAN: La cerere
 Preţ:
 Tehnic:
Codificare: DID-1 BF1-FCL2
Preasamblat: Preassembled on back plate
Tip instalare senzor: BF1 -flowcell for 1 sensor
Lungimea și tipul cablului: 1,0 m, conectori în ambele capete
Tip senzor: Sensor(s) with plug
Senzor 1: Free chlorine, 0-2ppm
Detectare de debit: flow switch integrated
Instalaţie:
Presiune de funcţionare maximă: 3 bar
Interval de temperatură a lichidului: 5-45  °C
Lichid:
Densitate: 998.2  kg/m³
Date electrice:
P1: 33 VA
Frecvenţa reţelei electrice: 50 / 60 Hz
Tensiune nominală: x 100-240 V
 Grad de protecţie (IEC 34-5):
Altele:
Limbă: En, Fr, De
Țara de origine: AT
Nr. tarif: 90268020
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La cerere DID-1 BF1-FCL2

Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.
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