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- Sonda optyczna 

- Zakres pomiaru : 0,01 do 50 mg/l 

                                Lub 0 do 500 % 

- Nie wymaga częstej interwencji 

- Brak interferencji związanych z siarczynami, 

siarczanami, chlorem, dwutlenkiem węgla i 

amoniakiem 

- Sygnał z kompensacją temperatury i 

konduktywności 

- Zintegrowany czujnik Pt100 

- Dopuszczalne maksymalne ciśnienie : 1 bar 

- Szczelność IP68 
  
PREZENTACJA 

 
Zasada działania 

Sonda AQUAPLUS działa na zasadzie zanikania optycznego. 
Powłoka luminoforowa, która przepuszcza gazy, jest wzbudzana przez krótkie 
niebieskie iluminacje. Tlen rozpuszczony obecny w wodzie, w momencie kontaktu ze 
wzbudzoną powłoką luminoforową, rozpoczyna emisję czerwonych fotonów. Pomiar 
częstotliwości oraz długości emisji tych fotonów pozwala określić stężenie 
rozpuszczonego tlenu w wodzie. 
Sygnał wysłany do przetwornika jest cyfrowy. Wartość sygnału jest kompensowany z 
temperaturą oraz konduktywnością w czujniku. 
 
Zastosowanie 

Prostota w użytku oraz pewność pomiaru sprawiają, że sonda AQUAPLUS jest 
urządzeniem przystosowanym do pomiaru tlenu rozpuszczonego we wszystkich 
aplikacjach: od pomiaru w rzekach do oczyszczalni ścieków. 
 
Montaż 

Sonda jest montowana na końcu wspornika 9336 OD, lub bezpośrednio na 
przetworniku AQUAPLUS. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 
Zakres pomiarowy : 0,01 do 50 mg/l lub 0 do 500 % 
Dokładność  : 0,01 mg/l lub 0,1 % 
Precyzja   : 0 do 20 mg/l lub 0 do 200 %, 1 % odczytu 
   : 20 do 50 mg/l lub 200 do 500 %, 10 % odczytu 
Temperatura otoczenia : -5…+50 °C 
Głębokość zanurzenia : min: 75 mm, maks: 10 m 
Temperatura  : Pt 100 zintegrowana 
Materiał   : Aluminium morskie 
Wymiary   : Ø 24 mm / Długość 250 mm 
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WSPORNIK SOND  

Wspornik sondy AQUAPLUS z PVC Ø 50, długość standardowa 2,00 m z odkręcaną osłoną 
ochronną. 

Przyłącze elektryczne jak w poniższej tabeli. Wyjście kabla dławnicą PE 9. Mocowanie 
kołnierzem PE9358 z urządzeniem do regulacji, zaciskiem PE Ø 50 lub mocowanie na 
zatrzaski do wspornika poziomego Ø 50. 

 

MONTAŻ SONDY  

Położyć uszczelkę (7) na wsporniku sondy (9). 

Przykręcić sondę (6) do wspornika (9). 

Przepuścić kabel w rurze przedłużającej (4) i wyjąć na drugim końcu. 

Przyłączyć kabel do łącznika wewnętrznego wychodzącego z obudowy połączeniowej (1). 

Wyciągnąć delikatnie kabel pomiarowy, aby przybliżyć wspornik jak najbliżej nasady 
gwintowanej (5) rury przedłużającej (4). 

Kabel nie może być pod napięciem wewnątrz rury (5). 

Przykręcić nakrętkę (8) trzymając wspornik sondy. 

Dokręcanie może być wykonywane jedynie ręcznie i nie na siłę. 

Unikać obracania wspornika sondy podczas tej fazy. 

Dokręcić osłonę ochronną (10) sondy ręcznie. 

Dokręcić dławnicę w górnej części. 

 

DEMONTAŻ SONDY  

Postępować w kolejności odwrotnej, uważając by nie zgubić uszczelki (7) 

Kod Nr ref Opis 

451 001 AQUAPLUS Sonda pomiarowa OD AQUAPLUS 

451 005 Wspornik AQUAPLUS Wspornik sondy PVC Ø50 dł. standardowa 2,00 m 

451 050 OD-PLUS-CAP Końcówka do sondy AQUAPLUS 

451 060 ZO-150 Roztwór kalibracji zera (butelka 150 ml) 

451 061 EX-5 Kabel przedłużający 5 m, do przetwornika AQUAPLUS 

451 062 EX-10 Kabel przedłużający 10 m, do przetwornika AQUAPLUS 

451 063 Kuferek AQUAPLUS Kuferek sztywny do przenoszenia sondy, przetwornika AQUAPLUS i akcesoriów 

451 064 Walizka AQUAPLUS Walizka wzmocniona do przenoszenia sondy, przetwornika AQUAPLUS i akcesoriów 

Kołnierz mocujący 

         PE9358 


