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کنترل کننده چند کاناله

)(Multi Parameter Transmitter
این نوع ترانسمیتر با کلیه قابلیتهای مورد انتظار از یک کنتنتنر
کتتده پیشرفته و هم ردیف با امکانات معروفترین برندهای دنیا از
جمله  Hachو  WTWساخته شدهاست و برای گسترهی وسیعن
از نیازها متجمله فرآیتدهای تولید آب فوق خالص تا صتعت تصفیه
فاضالب کاربرد دارد.

مدل MX1000

کاربری آسان
 وجود صفحه نمایش لمس بزرگ و رنگ همراه با سرعت عمن
باالی پردازنده و حس خوب یک کاربری حرفه ای را م دهد.

 وجود پورت  ،USBقابلیت اتصا فلش مموری و خروج LAN
انتقا اطالعات را به راحتترین شک ممکن میسر م سازد.

قابلیت اتصال انواع سنسورهای آنالوگ و دیجیتال
 کلیه ستسورهای اسپکتروسکوپیک از قبی  ،CODنیترات  ،فسفات

قابلیت ها
قابلیت جبران دما توسط میکروکامپیوتر

 انواع ستسورهای کلر
 ستسور ازن ()Ozone
 اکسیژن محلو ()Dissolved Oxygen

برای ستسورهای حساس به دما ،جبران درجه حرارت بسیار دقنیند در
محدوده دمای گستردهتری نسبت به روش آنالوگ امکانپذیراست.

 جامدات معلد ()Suspended Solids

منبع تغذیه آزاد

 کدورت ()Turbidity



ستسور pH/ORP

تغذیه این نوع دستگاه بصورت  DCبا ولتاژهای  02و  24ینا بصنورت
تتاوب با ولتاژ  100~240VAC 50/60Hzم تواند باشد.

 هدایت الکتریک ()EC

نشانگر دما

 ستسورهای انتخابگر یون

با افزودن انواع ستسورهای دمای قادر به اندازهگیری دمای نمونه و ینا
حت محیط خواهید بود.
انجام کالیبراسیون بیش از یک نقطه
انجام کالیبراسیون چتد نقطهای به شما این امکان را م دهد که به نتایج
صحیحتری در محدوده وسیعتر اندازهگیری برسید.
خروجی آنالوگ از نوع ایزوله و دیجیتال
دستگاه دارای خروج  4-20 mAبا ترمیتا های ورودی و خنروجن
ایزوله ،و مدباس  RS232/RS485قابلیت اتصا به هر دستگاه خارج را
فراهم م نماید.
خروجی رله
وجود چهار رله خروج جهت اعالم آالرمهای موجود در سیستم یا خارج
شدن مقادیر از حدود باال و پایین تعریف شده ،این امکان را م دهد تا در
سیستمهای کتترل یا اتوماسیون مورد استفاده قرار گیرد.
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و هرگونه ستسوری با خروج آنالوگ یا دیجیتا

پارامترهای محاسباتی
پردازنده قوی این دستگاه به شما این امکان را م دهد عالوه بر قابلنینت
اتصا انواع ستسورها و ارائه گزارشهای دقید و طبقهبتدی شده آنهنا،
انواع پارامترهای محاسبات با فرمو های پیجیده را نیز برای آن تعنرینف
نمود.
 MX-1000قادر به دریافت فرمو های مختلف جهت تبدی پارامترها به
یکدیگر و ارائه پارامترهای محاسبات م باشد .از جمله م توان به برخن
پارامترهای ذی اشاره نمود:
 محاسبه  TDSو شوری از روی پارامترهای هدایت الکتریک  ،دما
و فشار
 محاسبه  TSSاز روی کدورت

 محاسبه  BODو  TOCاز روی ستسور بار آل و COD
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انواع سنسورهای قابل استفاده
طراح ماژوالر این کتتر کتتده موجب گشته تا بنرای پنذینرش
انواع ستسورها متاسب بوده و براساس کارت ورودی که بر روی آن
تعبیه م گردد عالوه بر پارامترهای همچون ،EC ،ORP ،pH
دما و  ...انواع ستسورهای خاص با خروج های استاندارد آنالوگ و
دیجیتا را نیز پذیرا باشد.
با پیاده سازی پروتک ستسورهای کمپان های مطرح دننینا ،اینن
کتتر کتتده قادر به قرائت ستسورهای برندهای معروف از جمنلنه
 Aqualabo ،ABB ،Hamilton ،WTW ،Hachو ...
م باشد.

سنسورهای اکسنده ها مانند کلر و ازن
الکترود آمپرومتریک کلرستج مجهز به ستسور رفرننس جنهنت
کاهش خطای افت پاسخ م باشد .طراح متحصنر بنه فنرد آن
سبب کاهش چشمگیر حساسیت پاسخ به مقادیر و نوسناننات pH
گشتهاست .کالیبراسیون پایدار این ستسور از ویژگ های متحصر به
فرد آنست که ضرائب کالیبراسیون آن تا مدتها ثابت بوده و دارای
حداق افت زمان پاسخ است.

ستسورهای
انواع ستسورهای  pHو  ORPدو سیمه و سه سیمه (با النکنتنرود
رفرنس) همراه با دما یا بدون آن بطور مستقیم به اینن کنتنتنرلنر
متص م گردند .این الکترودها با جتس بدنههای متفاوت م توانتد
در برابر فشارهای فیزیک مانتد فشار و دما یا عوام شنینمنیناین
مختلف مقاومت نمایتد .وجود ستسور دما در کتار ستسور  pHو در
یک بدنه ،امکان اندازهگیری دقید و سریع درجه حرارت نمنوننه و
تاثیر آن روی تغییرات  pHرا فراهنم من آورد .درجنه اینمنتن
ستسورها  IP68بوده و برای نصب در شراینط سنخنت و خشنن
محیطهای صتعت و همچتین انواع پساب متاسب م باشتد.

قابلیت ها
ستسور هدایت الکتریک با ثابت س پایدار بصورت مستقیم به اینن
کتترلر متص م گردد .این ستسورها برای تمام کاربردهای آب و
فاضالب توصیه م گردند .وجود ستسور دما بر روی این ستسنورهنا
ضریب خطا را بسیار کاهش م دهد .پارامترهای همانتند  TDSو
شوری نیز با انواع کتتر کتتدههای اینن شنرکنت از روی اینن
ستسورها قاب محاسبه م باشتد.
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قابلیت اتصال انواع سنسورهای آنالوگ و دیجیتال
ستسورهای اکسیژن قاب اتصا به این کتنتنر

کنتنتنده در دو ننوع

الکتروشیمیای (گالوانیک) و نوری (لومیتسانس ) م باشتد تا پاسخگوی

شرایط مختلف با حساسیتهای متفاوت باشتد.

کاربری آسان
ستسور نفلومتری کدورت این آناالیزر ،قاب بکارگیری از آبهای تصفینه
شده با کدورتهای بسیار ناچیز تا انواع پساب با کدورتهای باال م باشد.
اساس کدورت ستج این آناالیزر سیستم نفلومتری بوده و کامالً متطبد
با دستورالعم های  ISO 7027م باشد این ستسورها در محندودههنای
غلظت متفائت از آبهای خالص تا پسابهای با ذرات منعنلند 50 g/L
کاربرد دارند.
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این آناالیزر با بهرهگیری از امکانات الکترونیک و تکتولوژی روز دنیا طراح گردیدهاست .امکانات موجود بر روی این دسنتنگناه منتنطنبند بنا
طراح های اروپای و آمریکای م باشد .با توجه به طراح کام آن در داخ شرکت مبین آب تجهیز راد ،امکانات دستگاه از قبی خروج های
آنالوگ و دیجیتا  ،بدنه دستگاه و  ...بر اساس نیاز و خواست مشتریان ارجمتد قاب تغییر م باشد .در طراح استاندارد اینن دسنتنگناه اننواع
خروج های آنالوگ و دیجیتا همراه با رله های فرمان و هشدار در نظر گرفته شده است .همچتین خروج های شبکه و  USBدسترس آسان
و سریع به نتایج ثبت شده را فراهم م سازند.

مشخصات فنی
تعداد کانا های دیجیتا

قابلیت اتصا بیش از بیست ستسور دیجیتا (قاب ارتقاء به تعداد ستسورهای بیشتر)

تعداد کانا های آنالوگ

قابلیت اتصا چهار ستسور آنالوگ

صفحه نمایش

رنگ حساس به لمس با وضوح ( Pixel 240×320رزولوشن HDقاب سفارش م باشد)

حافظه داخل

 7گیگا بایت (قاب ارتقاء با کارت حافظه)

محدوده دمای متاسب کارکرد

 -21تا  +31درجه سانتیگراد

رطوبت نسب متاسب کارکرد

 1تا  59درصد غیرمتراکم

خروج آنالوگ

 7خروج جریان  4تا  21میل آمپر یا ولتاژی  1تا  01ولت (قاب ارتقاء با افزودن ماژو (IO

خروج دیتا

RS485, RS232, Ethernet, USB

خروج آالرم

 4رله آالرم قاب برنامهریزی با قابلیت هیسترزیس و تاخیر (قاب ارتقاء با افزودن ماژو (IO

جبران سازی دما

مجهز به ستسور داخل

متبع تغذیه تتاوب

264~90VAC / 50VA / 50-60 Hz

تغذیه مستقیم

24~12VDC / 50VA

استانداردهای اروپای

CE

بدنه آناالیزر

دارای درجه ایمت IP65

ابعاد L×W×H

110×200×300mm

جتس بدنه

آلومتیوم ،استی ضد زنگ  ،L316پلیمری

ابعاد

90x170x280

وزن

با قاب آلومیتیوم  2/3کیلوگرم
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