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آناالیزر آنالین کلر باقیمانده /کل
دستگاه  GT-FCیکی از دستگاههای سنجش لحظهای و پیوسته این
شرکت میباشد که بطور اختصاصی جهت سنجش اکسنیندا نتهنای
گندزدا هما ند :کلر کل ،کلر باقیما ده ،دی اکسید کلر ،سنسور ازن و
سایر اکسندههای صنعت آب شرب و پساب طراحی گردیده است.
ا دازه گیری همزمان  pHو دما در کنار اکسیدا تهای گنندزداینی از
آن یک کنترلکننده بهینه برای مقاصد صنعتی ساخته اسنت و در
کنار قابلیتهای الکترو یکی جامع قادر به فرما دهی به ا واع پمپها و
شیرهای برقی میباشد.
امکان اتصال سنسورهای کلر آمپرومتریک با قابنلنینت ا ندازهگنینری
همزمان  pHجهت تثبیت پتا سیل اعمال شده بنر روی النکنتنرود،
دستگاه را قادر ساخته است از سنسورهای با آخری تکنولوژی ارائنه
شده در سیستم گندزدایی با دقت باال بهره برد.
صفحه مایش ر گی وصفحه کلید لمسی در عی منقناوب بنودن در
محیطهای خور ده ،لذت یک کاربری آسان را به آن داده است.
قابلیت ها
نصب دیواری
طراحی دیواری با یک قاب کامالً استا دارد و وزن سنبنک هنمنراه بنا
استفاده از قطعات الکترو یکی ،از مشهورتری و معتبرترین بنر ندهنای
تجهیزات الکترو یکی د یا ،آن را مناسب و کارآمد موده است.
صفحه نمایش
ای دستگاه با صفحه گرافیکی و ر گی مناسب جنهنت اسنتنفناده در
فضاهای صنعتی و مبدل آ الوگ به دیجیتال دقت باال قادر منیبناشند
چندی پارامتر را با دقت و تکرارپذیری مناسب قرائت ماید.
خروجی آنالوگ از نوع ایزوله
دستگاه دارای خروجی آ الوگ جریا ی  4~20 mAبا تنرمنینننالهنای
ورودی و خروجی ایزوله میباشد که قابلیت اتصال بنه هنر دسنتنگناه
خارجی را فراهم می ماید .ای خروجی بر پایه تکنولوژی اینزوالسنینون
الکترو یک وری بوده و با کمتری ویز امکان ارسال تایج به فنواصنل
دور را فراهم می ماید.

مدل GT-FC
آالرم دهی
ای دستگاه سیگنال هشدار خروجی ایزوله با قابلیت تعنرینف حندود
باال و پایی  ،ذخیرهسازی و غیر فعال کردن هشدارها را دارا میباشد.

الکترونیک قوی
تقویت کننده سیگنال دقت باال با لغزش دمایی بسیار پایی  ،دقنت و
پایداری مناسب امکان سنجش با کمتری وسان را فراهم میآورد.
کاربرد
ای وع ترا سمیتر بسیار کوچک و سنبنک بنوده و بنرای گسنتنرهی
وسیعی از یازها از فرایندهای تولید آب شرب و آبهای صنعتنی تنا
صنعت تصفیه فاضالب کاربرد دارد.
قابلیت جبرانسازی اتوماتیک و دستی دما

با توجه به وابستگی مقدار کلر به  pHو دما ،جبران درجنه حنرارت
بسیار دقیق در محدوده دمایی گستردهتری سبت به روش آ نالنوگ
امکانپذیر است.
منبع تغذیه آزاد
تغذیه ای وع دستگاه بصورت  DCبا ولتاژهای  21و  12یا بصنورت
تناوبی با ولتاژ  100~240 VACو فرکا س  50/60 Hzمیتوا د باشد.
نشانگر دما

خروجی رله
وجود  3رله دو وضعیتی ،آالربهای موجود در سیستم یا خروج مقادینر
از حدود باال و پایی تعریف شده ،در صفحه مایش را بصورت خروجنی
اتصال ولتاژ آزاد اعالب میدارد تا در سیستمهای کنترلی یا اتوماسنینون
مورد استفاده قرار گیرد.
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با افزودن ا واع سنسورهای دمایی قادر به ا دازهگیری دمای مو ه و
یا حتی محیط خواهید بود.
انجام کالیبراسیون بیش از یک نقطه
ا جاب کالیبراسیون چند قطهای به شما ای امکان را میدهد که بنه
تایج صحیحتری در محدوده وسیعتر ا دازهگیری برسید.
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سنسور کلر باقیمانده آمپرومتریک
صب آسان
هزینه گهداری پایی
پایداری قطه صفر بسیار باال
امکان کالیبراسیون چند قطهای
جهت ا دازهگیری:
 کلر کل )(Total Chlorine Monitor کلر باقیما ده )(Residual chlorine Monitor -دی اکسید کلر )(Chlorine Dioxide

جهت برقراری یک جریان بسیار ثابت آب بهتر اسنت از سنلهنای
طراحی شده برای ای منظور استفاده گردد تا به یک ا ندازهگنینری
پایدار در حضور یک جریان آب ثابت برسید.

اساس کار
روش پتا سیواستاتیک یک روش مبتنننی بنر پنتنا سنینل ثنابنت و
ا دازهگیری جریان (آمپرومتریک) میباشد که از دو الکترود فلزی و
یک الکترود رفر س تشکیل شده اسنت کنه درون ینک سنل قنرار
میگیر د .جریا ی که درون سل سرازیر میشود ،موجب مصرف کلر
یا ازن میگردد که بایستی با یک جریان ثابت آب بر روی الکنتنرود
تأمی گردد.
در روش ا دازهگیری آمپرومتریک سنتی ،برقراری یک رابطه ثنابنت
میان میزان جریان عبوری ،مقدار کلر و ازن به وینهه در نزدینکنی
قطه صفر بدلیل میزان  ORPو مقاومت محلول بسیار مشکل اسنت
به همی دلیل یازمند کالیبراسینونهنای منکنرر نقنطنه صنفنر و
استا دارد میباشند.
در ای روش ،پتا سیل الکترودها بصورت الکترو یکی در ارتنبنا بنا
مایع کنترل میشود تا رابطهی خطی میان شدت جریان /غنلنظنت
حفظ شود .ای عمل ،پایداری قطه صفر بسیار بناالینی را در عندب
حضور گو ههای اکسیدکننده فراهم میآورد.
شکل طراحی سنسور بگو های است که شستشو و تنعنوین
بسیار آسان می ماید.

آن را

ای الکترود ،الکترودی جهت ا دازهگیری میزان کلر ،دیاکسید کلنر
و ازن بر پایه قاعده ولتاژ ثابت میباشد .ای وع ا دازهگیری بر پناینه
ولتاژ ثابت با تثبیت پتا سیل الکتریکی در طرف الکترود ا دازهگیری
میباشد.
ترکیبات مختلف در پتنا سنینل ا ندازهگنینری منورد نظنر ،شندت
جریانهای متفاوتی را ایجاد میکنند .سیستم جریان-میکنرو از دو
الکترود پالتینی و یک الکترود رفر س تشکیل شنده اسنت ،کنلنر،
دی اکسید کلر و ازن به هنگاب عبور آب از روی الکترود ا دازهگینری
مصرف میشو د ،بنابرای جریان عبوری آب همیشه بنایند بصنورت
ثابت بر روی الکترود برقرار باشد.
مشخصات سنسور
جنس الکترود

پالتی (درون الکترود)

شکل الکترود

حباب شیشهای

الکترود مرجع

درو ی ،ژل

جنس بد ه

شیشه

طول کابل

 9متر ،پوشش قرهای سه هستهای

فشار کاری

 21Barدر 11˚C

ابعاد

طول  ،221 mmقطر 21 mm

 -2الکترود رفر س
 -1پتا سیل بکار رفته ویهه کلر
-3جریان الزب جهت حفظ پتا سیل ثابت
 -2الکترود شمار ده
 -9الکترود ا دازهگیری
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