IQ Sensor Net
ciągły monitoring i kontrola procesu

Aparatura on-line
System IQ Sensor Net przez wiele lat wyznaczał standardy
w technologii pomiarów ciągłych. Jest on doskonałym
rozwiązaniem zarówno dla konwencjonalnych systemów sterowania
z wyjściami analogowymi, jak również dla nowoczesnych rozwiązań
korzystających z cyfrowej komunikacji fieldbus.
Innowacyjne cyfrowe sensory wykorzystane w tym systemie, są
najnowszymi osiągnięciami techniki w dziedzinie kontroli procesu.
Nowa rodzina kontrolerów MIQ/MC2, ze zintegrowanym interfejsem
USB oraz LAN, otwiera system IQ Sensor Net na przyszłościowe
rozwiązania, jak np. komunikacja internetowa poprzez protokół
TCP/IP.

Innowacyjne rozwiązania wymagających problemów
Poprzez doświadczenie i wykorzystanie najnowszych technologii, firma
WTW dostarcza swoim klientom najlepszych rozwiązań ich najbardziej
wymagających problemów.

Nowej generacji spektralne sensory UV-VIS CarboVis®, NitraVis®
oraz NiCaVis® pozwalają na prowadzenie bezodczynnikowych
pomiarów parametrów, takich jak ChZT, OWO, BZT, SAC, NO3
oraz stężenia osadu, bezpośrednio w procesie. Nowa konstrukcja
układu optycznego, zintegrowane czyszczenie ultradźwiękowe
oraz najwyższej klasy materiały, z których sondy zostały wykonane
(tytan oraz peek), zapewniają wysoką dokładność pomiarową, łatwą
obsługę oraz niezwykłą wytrzymałość.

Jako część grupy Xylem, firma WTW kontynuuje rozwój oraz
opracowuje nowe serie produktów, bazując na sprawdzonej technologii
czujników i analityki. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć
w ulepszaniu i ustanawianiu standardów w zakresie dostarczanych przez
nas usług.

Nowy czujnik poziomu osadu IFL 700 IQ jest idealnym rozwiązaniem
przy wydajnej automatyzacji procesów związanych z kontrolą
osadu w oczyszczalniach ścieków. Jego zasada działania bazuje na
ultradźwiękowym pomiarze profilu echa połączonym ze specjlanie
dobranymi algorytmami filtrującymi sygnał.

Więcej informacji o grupie Xylem: www.xyleminc.com
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Informacje do zamówień IQ Sensor Net

System IQ Sensor Net jest najbardziej elastycznym układem
cyfrowym na rynku, który umożliwia prowadzenie od 1 do 20
pomiarów. Do wydajnej i bezkompromisowej kontroli procesów
oczyszczania ścieków, firma WTW oferuje najbardziej kompletny
zestaw produktów do pomiaru pH, potencjału Redox, tlenu
rozpuszczonego, przewodności, związków azotu, związków fosforu,
mętności oraz gęstości osadu, jak również wyposażenie i akcesoria
montażowe.
Rzetelność, niezawodność oraz wszechstronność naszych
sprawdzonych w praktyce analizatorów, sensorów, systemów
pomiarowych i mierników ustaliła produkty WTW jako standardy
pomiarowe na całym świecie. Firma WTW zbudowała solidną
reputację, w czasie swojej blisko 70-cio letniej historii, poprzez
dostarczanie produktów najwyższej klasy oraz zapewnianą obsługę
klienta i wsparcie techniczne. Dzięki bogatemu zapleczu różnych
aplikacji i materiałów staramy się jak najlepiej rozwiązywać problemy
pomiarowe naszych klientów.
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Z pomocą oddziałów i przedstawicielstw handlowych na całym
świecie, fabryka WTW, znajdująca się na południe od Monachium
w Niemczech, dostarcza wysokiej klasy urządzenia z nieustającym
wsparciem technicznym. Jesteśmy dumni z oferowanych Państwu
produktów i oczekujemy owocnej współpracy.

Parametry

IQ Sensor Net 2020

Temperatura
Tlen rozpuszczony
(optycznie lub elektrochemicznie)
pH
Potencjał Redox
Przewodność
Zasolenie
Mętność
Gęstość/stężenie osadu
Poziom osadu
Azot amonowy
Azot azotanowy
Potas
Ortofosforany
ChZT, OWO, RWO,
SAC, BZT

Popraw wydajność operacyjną poprzez ciągły dostęp
do danych. Z pomocą dowolnie konfigurowalnego
rozwiązania w postaci systemu 2020, będziesz
w stanie zainstalować do 20 sensorów. Dodawaj
nowe sensory i punkty pomiarowe kiedy chcesz
oraz z łatwością wymieniaj elementy układu.
Ten całkowicie modularny system typu plug-and-play
pozwala precyzyjnie i wydajnie monitorować proces
i kontrolować go w sposób ciągły.

Dostępne tylko w WTW:
•

3-letnia gwarancja

•

Czyszczenie ultradźwiękowe niektórych
sensorów

•

Zintegrowana ochrona odgromowa
wszystkich komponentów

•

Modularna rozbudowa od 1 do 20 sond

•

Łatwy montaż piętrowy bez dodatkowych
kabli

•

Jeden kabel zasilająco-sygnałowy

•

Optyczne główki do sond tlenowych są
skalibrowane fabrycznie i są objęte 2-letnią
gwarancją

•

Interfejs USB (może być użyty do zabezpieczenia
systemu)

•

Najwyższe bezpieczeństwo systemu zapewnione
przez kontroler awaryjny

Przykład systemu 2020 wyposażonego
w 7 sensorów do monitoringu i kontroli
procesu na obiekcie.

System 2020
•

Do 20 cyfrowych sensorów w dowolnej
kombinacji

•

Łatwa, intuicyjna rozbudowa
i przebudowa układu

•

Centralne zasilanie dla całej sieci

•

Możliwość wyposażenia układu
w praktycznie każdą liczbę wyjść
przekaźnikowych i prądowych

Panel operatorski MIQ/TC 2020 3G
Certyfikaty

ETL, cETL, CE

Zintegrowana ochrona
odgromowa

EN 61326 rozszerzona ochrona antyprzepięciowa
dla całego systemu

Komunikacja radiowa, przez modem,
Bluetooth, protokoły PROFIBUS,
PROFINET, MODBUS, ETHERNET, RS-232

Zasilanie

Bezpośrednio z systemu IQ Sensor Net po
zadokowaniu na dowolnym module

Pamięć danych

526 600 zestawów danych

•

Wygodna sygnalizacja diodą LED

Wyświetlacz

Kolorowy, graficzny; 320 x 240 pikseli, podświetlany

•

Łatwa integracja z istniejącymi instalacjami

Temperatura pracy

od -20 ºC do +55 ºC

Gwarancja

3 lata

•
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Parametry

IQ Sensor Net 282 i 284

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemy IQ Sensor Net 282 oraz 284
są modularnymi układami pomiarowymi
dostosowanymi do wielu aplikacji. Układy te
umożliwiają łatwe przyłączanie dowolnych
sensorów w każdym momencie oraz wykonywanie
ciągłych pomiarów parametrów fizykochemicznych
wody i scieków.

System 28x

DIQ/S
282-CR3

DIQ/S
282-PR

•

Możliwość podłączenia od 1 do 4
dowolnych sensorów cyfrowych

•

2-żyłowy kabel dostarcza zasilanie oraz
umożliwia wymianę danych

•

Czyszczenie ultradźwiękowe niektórych
sensorów

•

Zintegrowana ochrona odgromowa
wszystkich komponentów

•

Wyjścia analogowe lub cyfrowe, przekaźniki

•

Komunikacja radiowa, przez modem,
Bluetooth, protokoły PROFIBUS, PROFINET,
MODBUS, ETHERNET, RS-232

•

3-letnia gwarancja

DIQ/S
282-MOD

DIQ/S
282-CR3-E

DIQ/S
282-EF

DIQ/S
284-CR6

DIQ/S
284-PR

DIQ/S
284-MOD

Przykład systemu 284 wyposażonego
w 4 sensory do monitoringu i kontroli
procesu na obiekcie.

DIQ/S
284-CR6-E

Kontroler 28x

DIQ/S
284-EF

Certyfikaty

ETL, cETL, CE

Ilość sond

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Ilość parametrów

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Zintegrowana ochrona
odgromowa

EN 61326 rozszerzona ochrona antyprzepięciowa
dla całego systemu

Pamięć danych

526 600 zestawów danych

Wyświetlacz

Kolorowy, graficzny; 320 x 240 pikseli, podświetlany

✔

Gwarancja

3 lata

Temperatura pracy

od -20 ºC do +55 ºC

Przekaźniki

3

3

3

3

3

6

3

3

6

3

Wyjścia prądowe

3

0

0

3

0

6

0

0

6

0

✔

✔

✔

✔

Interfejs Ethernet
Komunikacja Fieldbus

✔

✔

✔

✔

✔

Interfejs USB

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Rejestrator danych

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Temperatura
Tlen rozpuszczony
(optycznie lub elektrochemicznie)
pH
Potencjał Redox
Przewodność
Zasolenie
Mętność
Gęstość / stężenie osadu
Poziom osadu / rozdział faz
Ortofosforany
Azot amonowy
Azot azotanowy
Azot azotynowy
Potas
Chlorki
ChZT, OWO, RWO, SAC, BZT

Moduły IQ Sensor Net

System w szczegółach

MIQ/C6

MIQ/R6

MIQ/CR3

MIQ/IC2

MIQ/3-MOD

MIQ/3-PR

MIQ/JB

MIQ/JBR

MIQ/WL PS SET

MIQ/TC 2020 3G

MIQ/MC3

MIQ/MC3-MOD

MIQ/MC3-PR

Cleaning Air Box - 230 VAC

Cleaning Air Box - 115 VAC

MIQ/CHV PLUS

Piętrowo istnieje możliwość instalacji do 3 modułów.
Przyłączenie do systemu następuje natychmiast
w momencie umieszczenia jednego modułu na
drugim.

MIQ/24V

W celu zwiększenia elasyczności oraz wydajności
systemu, moduły IQ Sensor Net dostarczają
różnych funkcji, od zasilania i skrzynek rozdzielającoprzyłączeniowych, po komunikację i wyjścia.
Wszystkie dostępne moduły mogą być instalowane
w dowolnym miejscu pojedynczo lub piętrowo.

MIQ/PS

Moduł

Zgodność z systemem 2020

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Zgodność z systememami 282 i 284

■

Liczba przyłączy do rozbudowy sieci IQSN

3
*

■
■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
3 2 2 2 2 2 2 4 4 3
2 2 2
2
* 3,0 1,5 3,0 0,2 1,6 2,0 0,0 0,2 0,6 3,0 1,6 1,6 2,0 ** ** 1,0

Pobór mocy [W]
Funkcje modułów
Zasilanie

100…240 V AC ■
24 V AC/DC

■

Wyjścia prądowe / przekaźnikowe
6 x 0/4…20 mA

■

6 x przekaźnik
3 x 0/4…20 mA
3 x przekaźnik

■
■

Wejścia prądowe

Opcje modułów

2 x 0/4…20 mA

■

Interfejsy

Moduły zasilające
Moduły wyjść prądowych

2020 (do 20 sensorów)

284 (do 4 sensorów)
282 (do 2 sensorów)

MODBUS RTU

Nazwy modeli

Nazwy modeli

MODBUS TCP

MIQ/PS, MIQ/24V
MIQ/CR3, MIQ/C6, MIQ/R6

Moduły zaworów e/m

MIQ/CHV PLUS

DIQ/CHV, MIQ/CHV PLUS

Moduły komunikacji
bezprzewodowej

MIQ/WL PS

MIQ/WL PS

Moduły wejść prądowych

MIQ/IC2

■

USB

MIQ/CR3, MIQ/C6, MIQ/R6
DIQ/S 28x-PR, DIQ/S 28x-PR/24V, DIQ/S 28x-MOD,
DIQ/S 28x-MOD/24V, DIQ/S 28x-EF, DIQ/S 28x-EF/24V,
DIQ/S 28x-CRx-E, DIQ/S 28x-CRx-E/24V

■
■

■
■
■ ■
■

PROFINET

MIQ/PS, MIQ/24V, DIQ/S 28x, DIQ/S 28x/24V

Moduły interfejsowe/
MIQ/IF232, MIQ/3-MOD, MIQ/3-PR
komunikacyjne		
		

■

PROFIBUS

✘■ ✘■

Ethernet/LAN

■
■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

Rozgałęzienia systemu
4 wolne przyłącza do rozbudowy sieci
4 wolne przyłącza do rozbudowy sieci +
wzmacniacz sygnału dla dużych odległości
Transmisja radiowa

■
■
■

Kontroler

Moduły rozdzielające

MIQ/JB, MIQ/JBR,

Moduły kompensacyjne

MIQ/MC3, MIQ/3-PR, MIQ/3-MOD

Moduły kontrolerów

MIQ/MC3, MIQ/MC3-PR,
MIQ/MC3-MOD

Kontroler/Terminal (z wyświetlaczem)

MIQ/IC2

■

Kontroler zabudowany w module (bez wyśw.)

DIQ/JB, MIQ/JB

Kompensacja
Kompensacja ciśnienia atmosferycznego do
pomiarów tlenu rozpuszczonego
Czyszczenie sprężonym powietrzem

■

Kompresor bezpyłowy, bezolejowy 230 VAC

■

■

Kompresor bezpyłowy, bezolejowy 115 VAC

■

Zawór do autom. sterowania czyszczeniem
* Zasilanie systemu, moc 18 W
** Zintegorwany zasilacz
6
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■
✘

Interfejs USB może być używany tylko do aktualizacji oprogramowania

Sensory IQ Sensor Net
Wszystkie sensory IQ Sensor Net są wytrzymałe,
niezawodne i cyfrowe, zaprojektowane specjalnie do
zastosowań wodno-ściekowych. Sensory pamiętają
swoją lokalizację i można je łatwo przenosić. Sensory
można także przełączać pomiędzy różnymi trybami
pomiarowymi, bez konieczności zmiany okablowania.
Wymiana? Proste: odkręć stary, a w jego miejsce podłącz
nowy sensor.
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TetraCon®

przewodność/zasolenie/TDS
•

technologia 4-elektrodowa

•

wytrzymały i niezawodny

•

szeroki zakres pomiarowy

•

nieczuły na zanieczyszczenia

•

2 lata gwarancji

Sensor TetraCon®
Temperatura pracy

od 0ºC do 60ºC

Przewodność

Zakresy:
0,00 ... 20,00 µS/cm
0,0 ... 200,0 µS/cm
0,000 ... 2,000 mS/cm
0,00 ... 20,00 mS/cm
0,0 ... 200,0 mS/cm
0 ... 500 mS/cm
Dokładność:
± 1,5% mierzonej wartości (bez kalibracji)
± 0,7% mierzonej wartości (z kalibracją)
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Zasolenie

Zakres:
0 ... 70

TDS

Zakres:
0 ... 2000 mg/L

Stała czujnika

K = 0,917 cm-1 (w otwartym zbiorniku)
K = 0,933 cm-1 (w naczyniu przepływowym)

Sensory IQ Sensor Net

SensoLyt®
pH/Redox
•

SensCheck - funkcja kontroli stanu elektrody

•

elektrody są chronione

•

łatwa wymiana elektrod bez narzędzi

•

wbudowany przedwzmacniacz

•

pamięć kalibracji

•

2 lata gwarancji (6 miesięcy na elektrody)

Sensor SensoLyt®
Temperatura pracy

od 0 ºC do 60 ºC

Typ elektrody

SEA i SEA-HP
pH (żelowy elektrolit
polimerowy, podwójna
diafragma otworowa,
bez AgCI, odporność
na siarczki)

DWA
pH (zmodyfikowany
elektrolit żelowy,
pojedyncza diafragma
otworowa)

ECA
pH (elektrolit żelowy,
pojedyncza diafragma
otworowa)

PtA
mV (żelowy elektrolit
polimerowy, podwójna
diafragma otworowa)

Zakres

2 ... 12 pH i
4 ... 12 pH

0 ... 14 pH

2 ... 12 pH

± 2000 mV
(zal. od systemu)
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TriOxmatic®

tlen rozpuszczony - metoda elektrochemiczna

•

SensReg - funkcja kontroli kondycji elektrolitu

•

SensLeak - funkcja kontroli stanu membrany

•

odporność na zabrudzenia

•

brak okresu wpasowania oraz zjawiska długoterminowego dryfu

•

pamięć kalibracji

•

2 lata gwarancji

FDO®

TriOxmatic®

tlen rozpuszczony - metoda optyczna
•

brak elekrolitu, brak konieczności kalibracji, brak zakłóceń,
brak okresu wpasowania

•

nie wymaga mieszania - brak konsumpcji własnej tlenu

•

niewrażliwość na zakłócenia od pęcherzyków powietrza specjalna skośna membrana (45º)

•

bardzo długa żywotność skalibrowanej fabrycznie główki

•

2 lata gwarancji

FDO®

Sensor TriOxmatic®
Temperatura pracy

od 0 ºC do 60 ºC

Metoda pomiaru

elektrochemiczna z elektrolitem odniesienia

Zakres

700 IQ (700 IQ SW)
0,0 ... 60,0 mg/L
0 ... 600%

701 IQ
0,00 ... 20,00 mg/L
0,0 ... 60,0 mg/L
0,0 ... 200,0%
0 ... 600%

702 IQ
0 ... 2000 µg/L
0,00 ... 10,00 mg/L
0 ... 110%

Rozdzielczość

0,1 mg/L
1%

0,01 mg/L
0,1 mg/L
0,1%
1%

0,001 mg/L
0,01 mg/L
0,1%

Czas stabilizacji w 25ºC

T90 = 180 s

T90 = 30 s
T99 = 90 s

T90 = 30 s
T99 = 110 s

Minimalny przepływ

0,05 m/s

0,23 m/s

0,3 m/s

Sensor FDO®
Zakłócenia

brak

Kalibracja

fabryczna (+ możliwość kalibracji ręcznej)

Temperatura pracy

od -5ºC do +50ºC

Metoda pomiaru

optyczna, fluorescencyjna w świetle zielonym

Zakres

0 ... 20,00 mg/L
0 ... 200,0%

Rozdzielczość

0,01 mg/L
0,1%

Czas stabilizacji w 25ºC

FDO 700 IQ
T90 <150 s
T99 <200 s

Minimalny przepływ

0 – nie wymagany
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FDO 701 IQ
T90 <80 s

Sensory IQ Sensor Net
IFL®

poziom osadu
•

łatwa konfiguracja

•

automatyczne usuwanie pęcherzyków
powietrza

•

precyzyjny wykres profilu echa

•

inteligentne filtrowanie sygnałów

•

funkcja SensCheck - gwarancja prawidłowej
pracy

•

2 lata gwarancji

Sensory IFL®
Temperatura pracy		 od 0 ºC do 50 ºC
Metoda pomiaru

ultradźwiękowa		

Zakres

0,4 ... 15 m

Rozdzielczość

0,01 m

Dokładność

0,03 m

Dopuszczalne pH

4 ... 12 pH

Bezobsługowa wycieraczka
automatycznie usuwa
pęcherzyki powietrza
zakłócające pomiar.
Dostępna w wersji IFL® 700 IQ.
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VARiON®

azot amonowy/azot azotanowy/potas/chlorki
•

jeden albo dwa parametry mierzone jednocześnie: azot amonowy
i azot azotanowy + kompensacja wybranego parametru

•

wszystkie elektrody można wymieniać osobno

•

łatwa kalibracja poprzez dostosowanie matrycy do wartości odniesienia

•

2 lata gwarancji

AmmoLyt®

azot amonowy/potas

NitraLyt®

azot azotanowy/chlorki

•

pomiar azotu amonowego lub azotanowego z ciągłą kompensacją

•

wszystkie elektrody można wymieniać osobno

•

łatwa kalibracja poprzez dostosowanie matrycy do wartości odniesienia

•

2 lata gwarancji

Sensory VARiON®, AmmoLyt® oraz NitraLyt®
Temperatura pracy

od 0 ºC do 40 ºC

Typ elektrody

jonoselektywna amonowa
(VARiON® lub AmmoLyt®)

jonoselektywna azotanowa
(VARiON® lub NitraLyt®)

Zakres/rozdzielczość
VARiON®

NH4-N:
1 ... 2000 mg/L / 1 mg/L
0,1 ... 100 mg/L / 0,1mg/L

NO3-N:
1 ... 1000 mg/L / 1 mg/L
0,1 ... 100 mg/L / 0,1 mg/L

NH4:
1 ... 2580 mg/L / 1mg/L
0,1 ... 129,0 mg/L / 0,1 mg/L

NO3:
5 ... 4500 mg/L / 1 mg/L
0,5 ... 450,0 mg/L / 0,1 mg/L

K+ (kompensacja):
1 ... 1000 mg/L / 1 mg/L

CL- (kompensacja):
1 ... 1000 mg/L / 1 mg/L

4 ... 8,5 pH

4 ... 11 pH

Dopuszczalne pH
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Sensory IQ Sensor Net
VisoTurb®

ViSolid®

•

wielopunktowa kalibracja fabryczna; brak
konieczności ponownej kalibracji; możliwość
wprowadzania korekty matrycy

•

•

czyszczenie ultradźwiękowe dzięki
technologii UltraClean; zapobieganie
przywierania zanieczyszczeń

wielopunktowa kalibracja fabryczna; brak
konieczności ponownej kalibracji; możliwość
wprowadzania korekty matrycy oraz kalibracji
użytkownika

•

czyszczenie ultradźwiękowe dzięki technologii
UltraClean; zapobieganie przywierania
zanieczyszczeń

•

dwie metody pomiarowe w zależności od
stężenia - pomiar rozproszenia i pomiar
rozproszenia wstecznego

•

2 lata gwarancji

mętność

gęstość/stężenie osadu

•

nefelometryczna metoda pomiaru

•

zabarwienie próbki nie ma wpływu na
pomiar

•

2 lata gwarancji

Sensory VisoTurb® oraz ViSolid®
Funkcja SensCheck

ciągła kontrola stanu sensora

Zakresy: VisoTurb

FNU, NTU, TEF:
0,05 ... 4000 FNU

mg/L SiO2; ppm SiO2:
0,1 ... 4000 mg/L SiO2

g/L TSS:
0,0001 ... 400 g/L TSS

Zakresy: ViSolid

-

g/L SiO2, % SiO2:
0,01 ... 300 g/L SiO2
0,001 ... 30% SiO2

g/L TSS, % TSS:
0,003 ... 1000 g/L TSS
0,0003 ... 100% TSS

Technologia UltraClean
utrzymuje sensor w
czystości nawet po 30
dniach ciągłych pomiarów.
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P 700

ortofosforany
•

instalacja pod gołym niebem (opcja)

•

zwarta konstrukcja

•

pompa i stacja ultrafiltracji zintegorana z
urządzeniem (opcja)

•

bardzo niska konsumpcja reagentów

•

szeroki zakres pomiarowy

•

automatyczna kalibracja

•

2 lata gwarancji

Analizator P 700 IQ
Temperatura pracy		 od -20 ºC do +45 ºC
Metoda pomiaru
Zakres

molibdenianowo-wanadanowa		
A: 0,05 ... 15,00 mg/l PO4-P
B: 1 ... 50 mg/l PO4-P

Rozdzielczość

A: 0,05 mg/l PO4-P
B: 1 mg/l PO4-P

Dokładność

A: ± 2%, ± 0,05 mg/l
B: ± 2%, ± 1mg/l

Czas odpowiedzi t90

< 5 min

Zużycie odczynników

Reagent: 2,5 l na 8 miesięcy przy 10 min interwale pomiarowym
Roztwór czyszczący: 1 l na 4 miesiące przy 24 h interwale czyszczenia

Dopuszczalne pH
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5 ... 9 pH

Sensory IQ Sensor Net
NitraVis®

azotany/azotyny/stężenie osadu
•

pomiar spektralny

•

kalibracja fabryczna

•

czyszczenie ultradźwiękowe dzięki technologii
UltraClean; zapobieganie przywierania
zanieczyszczeń

•

2 lata gwarancji

CarboVis®

ChZT/OWO/RWO/BZT/SAC/stężenie
osadu

Sensory z serii NitraVis®
Temperatura pracy

od 0 ºC do 45 ºC

Typ pomiaru

spektralny w pełnym obsługiwanym zakesie UV/VIS
(od 200 do 720 nm)
NitraVis® 701 (NI) (TS)
NitraVis® 705 (NI) (TS)
(wlot/komory biol.)
(wylot)
Zakresy							
NO3-N:
NO3-N:
0,00 ... 150,00 mg/L
0,00 ... 50,0 mg/L
(NO2-N):
0,00 ... 75,0 mg/L

(NO2-N):
0,00 ... 25,0 mg/L

(Stężenie osadu):
0,00 ... 20,00 g/L

(Stężenie osadu):
0,0 ... 900,0 mg/L

Dokładność

± 3% mierzonej wartości
± 0,5 mg/L

Dopuszczalne pH

4 ... 9 pH

•

pomiar spektralny

•

czyszczenie ultradźwiękowe dzięki technologii
UltraClean; zapobieganie przywierania
zanieczyszczeń

•

pomiar w czasie rzeczywistym, brak
konieczności przygotowania próby

•

kompensacja zakłóceń i mętności

•

możliwość czyszczenia sprężonym powietrzem

•

2 lata gwarancji

NiCaVis®

azotany/azotyny/ChZT/OWO/RWO/BZT/
SAC/stężenie osadu
•

pomiar spektralny

•

pomiar w czasie rzeczywistym, brak
konieczności przygotowania próby

•

kompensacja zakłóceń i mętności

•

możliwość czyszczenia sprężonym powietrzem

•

2 lata gwarancji

Sensory z serii CarboVis®oraz NiCaVis®
Temperatura pracy
Typ pomiaru

od 0 ºC do 45 ºC
spektralny w pełnym obsługiwanym zakesie UV/VIS (od 200 do 720 nm)
CarboVis® 701 (TS)
(wlot/wylot)

CarboVis® 705 (TS)
(wlot/wylot)

NiCaVis® 705 (NI)
(wylot)

NiCaVis® 701 NI
(wlot/wylot)

Zakresy

ChZT:
0 ... 20000 mg/L
OWO:
0 ... 20000 mg/L
SAC:
0 ... 5000 m-1
(Stężenie osadu):
0 ... 4500 mg/L
0,00 ... 15,00 g/L

ChZT:
0,0 ... 800,0 mg/L
OWO:
0,0 ... 500,0 mg/L
SAC:
0,1 ... 600,0 m-1
(Stężenie osadu):
0,0 ... 900,0 mg/L
0 ... 3000 mg/L

ChZT:
0,0 ... 800,0 mg/L
OWO:
0,0 ... 500,0 mg/L
SAC:
0,0 ... 600,0 m-1
NO3-N:
0,00 ... 50,00 mg/L
(NO2-N):
0,00 ... 25,00 mg/L

ChZT:
0 ... 20000 mg/L
OWO:
0 ... 20000 mg/L
SAC:
0 ... 5000 m-1
NO3-N:
0,0 ... 150,0 mg/L
NO2-N:
0,00 ... 75,00 mg/L

Dopuszczalne pH

4 ... 12 pH
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13 IFL®

12 NitraLyt®

11 AmmoLyt®

10 VARiON®

9 NiCaVis®

8 CarboVis®

7 NitraVis®

6 ViSolid®

5 VisoTurb®

4 TetraCon®

3 SensoLyt®

2 FDO®

1 TriOxmatic®

Sensory

Parametry
Temperatura
Tlen rozpuszczony (elektrochemiczny)
Tlen rozpuszczony (optyczny)
pH
Potencjał Redox
Przewodność
Zasolenie
Mętność
Stężenie osadu*
Poziom osadu**
Azot amonowy
Azot azotanowy
Azot azotynowy***
Potas
Chlorki
ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu)
OWO (ogólny węgiel organiczny)
BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)
RWO (rozpuszczony węgiel organiczny)
SAC (spektralny współczynnik absorpcji)
* ViSolid® i sondy spektralne z serii TS
** Współpracuje tylko z terminalami MIQ/TC 2020 XT i kontrolerami z serii MC3
*** Tylko sondy spektralne z serii NI

17

Kontrola i monitoring
procesu oczyszczania
ścieków

Wylot:
azot amonowy, azotany, pH,
przewodność, tlen rozpuszczony,
mętność, ChZT, OWO, RWO, BZT,
SAC, ortofosforany

Komory biologiczne:
tlen rozpuszczony, azot
amonowy, azotany,
stężenie osadu, pH

Awaryjny kontroler /
panel operatorski
Osadniki wtórne:
azotany, mętność, stężenie
osadu, pH, poziom osadu

IQ Sensor Net 2020 XT
Wlot:
pH, przewodność, azot amonowy,
ChZT, OWO, RWO, BZT, SAC
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Tylko WTW
Modularny system kontroli i monitoringu jakości
wody i ścieków IQ Sensor Net (2020, 282, 284) jest
kompleksowym rozwiązaniem dostosowanym do
różnych wariantów instalacji. Ten wydajny system
pozwala na łatwą rozbudowę o wszystkie dostępne
w ofercie warianty wyposażenia. Genialne
rozwiązanie.

Jeden kabel
zasilająco-sygnałowy
Terminal można
dokować na każdym
module
2 lata gwarancji
na przepięcia i
wyładowania
3 lata gwarancji na
moduły i terminale
2 lata gwarancji na
sensory
Terminale, moduły
i sensory mogą być
instalowane wszędzie
w obrębie sieci
Obsługa do 20
sensorów
Łatwa i niedroga
rozbudowa systemu
bez konieczności
wzywania serwisu
System automatycznie
rozpoznaje nowe
komponenty
Wyjścia sieciowe,
cyfrowe, analogowe
i przekaźnikowe

Intuicyjna obsługa
Wygodna klawiatura
silikonowa
Najwyższa jakość
materiałów
Niezwykła
wytrzymałość

Optyczne sondy tlenowe są
niewrażliwe na zakłócenia
dzięki swojej unikalnej
konstrukcji
Zintegrowane czyszczenie
ultradźwiękowe przy
pomiarach stężenia osadu,
mętności oraz spektralnych
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Informacje do zamówień
Budowanie systemu jest proste. W zależności od potrzeb i ilości
pomiarów wybierz odpowiedni kontroler IQ Sensor Net, następnie
moduły przyłączeniowe i funkcyjne, zdecyduj jak pogrupowane
będą pomiary i oszacuj odległości, by dobrać odpowiednie
kable, a na końcu wybierz sensory. Nie zapomnij o akcesoriach
montażowych. Do dzieła!
Krok 1 (kontroler) – pierwszym krokiem jest wybór kontrolera.
Zawsze staraj się wziąć pod uwagę przyszłe rozbudowy systemu.
Model 282 – maksymalnie 2 sensory; 3 wyjścia prądowe
(0/4-20 mA) lub RS 485 (Profibus DP lub Modbus RTU) lub Ethernet
(ProfiNET lub Modbus TCP) oraz 3 przekaźniki
Model 284 – maksymalnie 4 sensory; 6 wyjść prądowych
(0/4-20 mA) lub RS 485 (Profibus DP lub Modbus RTU) lub Ethernet
(ProfiNET lub Modbus TCP) oraz 3 lub 6 przekaźników
Model 2020 3G – maksymalnie 20 sensorów z praktycznie
nieograniczoną liczbą wyjść prądowych i przekaźnikowych. Ponadto
wyjścia cyfrowe RS 485 (Profibus DP lub Modbus RTU) lub Ethernet
(ProfiNET lub Modbus TCP); najbardziej zaawansowany
z dostępnych systemów

Dostępne są także zmontowane zestawy z modułami i terminalami.
Krok 2 (moduły) – kolejnym krokiem jest dobór modułów.
Moduły podzielone są na 9 głównych kategorii: zasilanie, wyjścia
prądowe, wyjścia przekaźnikowe, wejścia prądowe, interfejsy
cyfrowe (wyjścia cyfrowe), zawory elektromagnetyczne, komunikacja
bezprzewodowa, skrzynki rozdzielająco-przyłączeniowe, moduły
kontrolerów. Niektóre moduły łączą kilka funkcji.
Krok 3 (kable) – dobór kabli i ich długości jest względnie łatwy.
Schemat instalacji oraz samo miejsce wykonywania pomiarów
powinno być znane na tyle dobrze, by można było oszacować
odległości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi.
SACIQ – zakończony wtyczką kabel przyłączeniowy do sensorów.
SNCIQ – kabel służący do połączeń pomiędzy modułami w obrębie
sieci pomiarowej IQ Sensor Net.

Krok 4 (sensory) – konieczna jest znajomość parametrów, które
mają być mierzone. Istotną informacją jest także to, które pomiary
występują w jednym punkcie pomiarowym i ile ich jest.
Krok 5 (akcesoria) – konstrukcje wsporcze, wysięgniki, zawiesia,
armatury zanurzeniowe, wyposażenie dodatkowe (np. środki
kalibracyjne itp.).
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Pomiarowy i Analityczny
Sprzęt Techniczny Sp. z o. o.
ul. Rogowska 5
54-440 Wrocław
Telefon:
Faks:
E-Mail:
Internet:

71/ 353 92 13
71/ 353 92 15
info@wtw.pl
www.wtw.pl
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