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کنترلکننده/ترانسمیتر

ترانسمیتر  MX-100/200دارای پردازنده قدرتمندد و بددند مدادمو
میبمشد ک برای محیطهمی صنعتی طراحی و سمخت شده است.

مدلMX-100/200

قمبلیت ذخیرهسمزی نتمیج همراه بم تمریخ و سمعت همچنین ثدتدت و
انجم کملیتراسیون ده ناط ای برای پمرامترهدمی ندوری هدمدمندندد
کدورت ،آن را برای اندازهگیریهمی حسمس منمسب میسمزد.
دقت بمالی اندازهگیری بم عملکرد منمسب و تطتیق خوب بم شدرایدط
سخت صنعتی ،آن را برای استفمده در محیطهمی آلوده و خطدرندم
منمسب میسمزد.
این دستگمه بم قمبلیت اندازهگیری مداو و پیوست در منمبع مختلد:
پمالیشگمهی ،نیروگمهی ،پتروشیمی ،صنمیع غداایدی ،کشدمورزی و ...
کمربرد دارد.
قابلیتها

 هوشمندی :بم دارا بودن ی ک پردازنده قوی و تتدیل آنملوگ
ب دیجیتمل بم دقت بمال امکمن اندازهگیری پدمرامدتدرهدم را فدراهد
میسمزد.
ذخیرهسازینتایج :توانمیی ذخیرهسمزی نتمیج بر روی حمفدهد



داخلی جهت مراجعمت بعدی و استفمده از نتمیج را دارا میبمشد.
 جریانخروجیایزوله:بددر پدمید تدکدندولدو ی ایدووالسدیدون
الکترواپتیک طراحی شده است ک امکمن انتامل سیگنمل بم قدرت
و ایمنی بمال در فواصل دور را فراه میسمزد.
 رابطارتباطی :قمبلیت اتصمل آسمن ب کممپیوتر PLC ،و هدر
گون رابط ممنیتورینگ بصورت آنملوگ و دیجیتمل را دارا میبمشد.
جبرانسازیاتوماتیکدما :جتران سمزی اتوممتی ک دمددم و


خود کنترلی نر افواری ،دقت بمالی اندازهگیری را فراه میسمزد.
این دستگمه قمبلیت جترانسمزی دمدم در مدحددوده  0~99.9 ˚Cرا
دارا میبمشد.
 طراحیضدآبوضدگردوغبار:جعت بم درج حدفدمیدتدی
 IP65ترانسمیتر  MX-100/200را از هر گون آسیب محیطدی در
اممن نگ داشت و برای استفمده در فضمی بمز منمسب میبمشد.
 صفحهنمایشوصفحهکلید :طراحی منو هم و صفح کلدیدد
منمسب بگون ای میبمشد ک امکمن مشمهده مامدیر جدریدمنهدمی
ورودی و خروجی ،دمم ،زممن ،وضعیت دستگمه و کدمربدری آسدمن
براحتی در یک صفح امکمنپایر میبمشد.
تلفن )128( 44 81 18 81
فمکس )128( 44 81 10 59

 نشانگردما :بم افوودن انوا ع سن سورهمی دمدمیدی قدمدر بد
اندازهگیری دممی نمون و یم حتی محیط خواهید بود.
 انجامکالیبراسیونبیشازیکنقطه :انجم کملیتراسیون
چند ناط ای ب شمم این امکمن را مدیدهدد کد بد ندتدمیدج
صحیحتر در محدوده وسیعتر اندازهگیری برسید.

 خروجیآنالوگایزوله ودیجججیجتجال :دسدتدگدمه دارای
خروجیهمی آنملوگ جریمنی  4~20 mAبم ترمینملهمی ورودی
و خروجی ایوول و مدبمس  RS485میبمشد ک قمبلیت اتصمل ب
هر دستگمه خمرجی را فراه مینممید.
 خروجیرله :ه شدار همی موجود در سی ستدد

یددم خدرو

مامدیر از حدود بمال و پمیین تعری :شده در صفح نمدمید بد
وسیل خروجی اتصمل ولتم آزاد عمدل مدیندمدمیدندد تدم در
سیست همی کنترلی یم اتوممسیون مورد استفمده قرار گیرد.
قابلیتاتصالانواعسنسورهایآنالوگودیجیتال

 اکسیژن محلول ()Dissolved Oxygen
 کدورت ( )Turbidityو جممدات معلق ()Suspended Solids


سنسور pH/ORP

 هدایت الکتریکی ()EC
 سنسورهمی انتخمبگر یون
و هر گون سنسوری بم خروجی آنملوگ یم دیجیتمل
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صفحهنمایشچندخطیمناسب
محیطهایصنعتیودمایباال




صفحهکلیدضدآبوگردوغبار

اطالعاتفنی
محدوده جترانسمزی اتوممتیک دمم

 0~99.9 ˚Cبم دممی مرجع ( 25 ˚Cمحدوده  0~150 ˚Cنیو قمبل انتخمب میبمشد)

شرایط نمون آب مورد اندازهگیری

دممی  0~99.9 ˚Cو فشمر 6 bar

امپدانس ورودی

≤ 1×10¹² Ω

خروجی جریمنی ایوول

~mA (max. load <750 Ω)200/4
~mA (max. load < 15 k Ω)100

خطمی جریمن خروجی

≥±1% FS

یرفیت ذخیرهسمزی داده

 9000ناط

رل فرممنهمی هشدار حد بمال و
پمیین

3 × 220 VAC ‚10 A

رابط ارتتمطی دیجیتمل

 RS232یا ( RS485قمبل انتخمب)

تغای

( 220±22 VAC ‚ 50±1 HZ ‚ 24 VDCقمبل انتخمب)

درج حفمیتی

 IP65بم قمب آلومینیومی یم پالستیکی

قمبلیت نصب

دیواری یم پنلی (هموممن)

ابعمد کلی

146×146×150 mm

ابعمد سوراخ پنل

138×138 mm

وزن

مدل  MX-200بم قمب آلومینیومی 1 .5 kg
مدل  MX-100بم قمب پالستیکی 300 g

شرایط کمری

دممی محیط  0~99.9 ˚Cو رطوبت نستی تم %90

پارامترهایقابلاندازهگیری

الکتروشیمیمیی

 ،pHپتمنسیل اکسمی -کمه

الکترونیکی

هدایت الکتریکی ( ،)Inductive ,Conductiveدمم ()PT100 ,PT1000 ,NTC

نوری

کدورت (نفلومتری)

تلفن )128( 44 81 18 81
فمکس )128( 44 81 10 59

) ،(ORPاکسیژن محلول ،غلهت یون فلوراید ،غلهت اسید ،غلهت قلیمئیت ،کلر آزاد
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