MULTIFUNK NÍ ANALYTICKÝ SYSTÉM
MFA CD 7
K M ENÍ CHLORDIOXIDU MEMBRÁNOVÝM SENZOREM
Multifunk ní analytický systém MFA k m ení chlordioxidu je
vybaven membránovým senzorem CD 7. Je nutné obzvlášt
zd raznit selektivní m ení chlordioxidu. P ítomnost jiných
oxida ních inidel nenarušuje m ení. Neexistuje žádná citlivost
v i chlóru, bromu a peroxidu vodíku. Tento vývoj rezultuje ze
zkušeností a spolupráce, po celém sv t inného spojení firem
Wallace & Tiernan. Výsledkem jsou výkonné elektronické
jednotky, která zaru ují p esná m ení a stabilní regulace.

VÝHODY

• Nep etržité m ení chlordioxidu
bez citlivosti v i chloru,
bromu a peroxidu vodíku
• Je vhodný taky pro tensidy
zatížené vody
• Bezpe ný a dlouhodob stabilní
m ící systém
• Není nutná žádná nulová
kalibrace
• Krátký náb hový as
• Integrovaná kompenzace
teploty
• Žádná závislost na hodnot
pH
• Malá závislost na p ítoku
• Digitální vstup pro automatickou
kontrolu m ící vody
• Automatické testování chyb
a kontrola m ících bun k
• Voln nastavitelné mezní
• Rozhraní RS485
• CE – shodný (89/336/EWG)

VŠEOBECN

MONTÁŽ A FUNKCE

Multifunk ní analytický systém MFA
s membránovým senzorem CD 7 umož uje
ur ení chlórdioxidu ve vzorkové vod .
M ící a regula ní systém slouží spolu ve
spojení s dávkovacími aparáty a erpadly
k registraci a regulaci chlordioxidu ve
vod . Dle n meckých p edpis musí být
v pitné vod , která se dezinfikuje chlordioxidem, po ukon ení úpravy, dokazatelný zbytkový obsah chlordioxidu, minimáln 0,05 mg na litr. Maximální mezní
hodnota pro chlordioxid je 0,2 mg/l.

Patentovaný senzor k m ení chlordioxidu se skládá
z poten n statického systému 2 elektrod pokrytého
membránou s jednou pracovní elektrodou ze zlata
a druhou referen ní elektrodou ze st íbra/ st íbrný halogenid.
S integrovaným teplotním idlem se realizuje kompenzace
tepla +5 až do 450 C. Není nutná nulová kalibrace.

APLIKACE
M ení chlordioxidu s osazenou membránou je p edevším tam výhodné, kde jsou
p ípadn nasazené mimo chlordioxidu,
i další dezinfek ní prost edky jako nap .
chlor. Senzorem s osazenou membránou
je možné chlordioxid selektivn evidovat.
Avšak vznikají malé p í né citlivosti na
ozón a per kyselinu octovou.
Jelikož je m ení nezávislé na hodnot
pH p ipadají v úvahu i vody, které mají
nestálou pH hodnotu.
Vhodné oblasti nasazení:
• pitná voda
• išt ná odpadní voda
• chladící voda
• provozní voda, nap . stroje na mytí
lahví v potraviná ském pr myslu
• možné i u tensidy zatížené vody

Hodnota pH m ící vody nemá žádný vliv na signál
m ení.
Proud vyráb ný v m ící bu ce je p ímo úm rný ke
koncentraci chlordioxidu v m ící vod . Tento proud je
pak dál veden ke zpracování do elektronického systému
chrán ného mikroprocesorem.
V MFA modulu je integrované rozhraní RS485 za ú elem
vým ny dat s SPS systémem nebo s ídícím systémem.
Vzhledem k tomu, že je MFA elektronika vystav na z
modul a je možné dodate né vkládání m ících et zc
do pr tokových armatur, dají se tyto m ící systémy
kombinovat dle pot eb na procesní požadavky. Zde je
možné provést kombinaci nap . s jednoty ovým m ícím
et zcem Cl2 nebo pH hodnoty.

TECHNICKÁ DATA
MFA K M ENÍ CHLORDIOXIDU
SE SENZOREM POKRYTÝM
MEMBRÁNOU
Elektronický m ící modul pro senzor CD 7
pokrytý membránou. Sériové vybavení
kontroly m ící vody a až do 4 mezních
kontakt . Je možné kombinovat s dalšími
moduly MFA nap . m ení hodnoty pH
nebo Redox – potenciálu.
Volitelné oblasti m ení:
0,1…20 ppm
Blikající indikátor p i p ekro ení
nebo poklesu za oblast m ení.
M ící vstup:
Dimenzovaný pro senzor CD7
galv. izolovaný až do 100 V proti zemi
interní kompenzace teploty +5…450C
Digitální vstup:
Funkce je volitelná v menu
nap . kontrola pr toku
poten n volný kontakt
galv.izolovaný až do 500 V proti zemi
Analogový výstup (0/4…20 mA):
Odpor ≤ 600 Ohm, p esnost + 0,1% FS
galv.izolovaný až do 500 V proti zemi
Relé výstupy:
Pro max. ty i mezní kontakty nebo
dva mezní kontakty a dva výstupy
regulátoru (nap . servomotory,
dávkovací erpadla).
max. 1250 VA až do 250 V AC
max. 150 W až do 220 V DC
Rozhraní:
RS485 asynchronní, dle EIA RS 485
DIN 66259 T4 p íp. 8482
19200 Baud, poten n vázaný
Sí ové zabezpe ení:
115/230V + 10%, 50-60 Hz, 14 VA
24 V DC dle EN 61131-2
Okolní teplota:
0…500 C

Krytí MFA :
IP66
Zkouška a charakteristika:
CE-shodný (89/336/EWG)
EMV-zkoušky dle EN 50081 a EN 50082
zkoušený dle IEC 801 ást 2,3 a 4
Váha (v etn obalu):
1,8 kg
Rozm ry modulu (Š x V x H):
76 x 129 x 175 mm (v etn kontaktní lišty)
CD7 SENZOR
M ící systém:
Poten n statický 2 elektrodový - amperometrický
m ící systém, pokrytý membránou
Vn jší rozm ry:
∅ 25 mm (1“), délka 175 mm (6,9“)
Délka kabelu:
2m
Rozmezí m ení:
0,02…20 mg/l (ppm) chlor
Reak ní doba T90:
ca. 20s
Vliv pH hodnoty:
Žádný výrazný vliv až do stabiliza ní hranice
chlorioxidu
Kompenzace teploty:
interní až do + 450 C

Pr toková armatura
Beztlakové provedení, pro montáž na st nu,
s pr hledným t lesem m ící bu ky s
integrovaným ventilem pro konstantní pr tok,
k p ipojení jeden membránový senzor a jeden
jednoty ový m ící et zec.
regulovaný pr tok m ící bu kou:
33l/h nastavené ve výrob
p etlak na vstupu m ící bu ky:
max. 4 bar
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