Isco katalogový list

Příslušenství a možnosti
vzorkovačů ISCO 6712 a Avalanche
Rozšiřte Vaše možnosti monitoringu!
Vzorkovače Isco 6712 a Avalanche™ vám poskytují nepřebernou škálu možností a jednoduše je
nakonfigurujete pro široké množství aplikací v oblasti monitoringu vody. Níže jsou ukázány některé
možnosti rozšíření vašeho vzorkovače 6712 nebo Avalanche tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.

Moduly řady 700
Unikátní zásuvné moduly řady 700 vám umožní měření průtoku
a dalších veličin. Tyto moduly jsou vodotěsné a snadno je kdykoliv
zasunete do vašeho vzorkovače 6712 nebo Avalanche.

701 – Modul
měření pH a teploty

Kombinuje přesné měření pH a teploty. Může aktivovat váš
vzorkovač při dosažení definovaného rozsahu pH nebo teploty.

780 – Inteligentní vstup 4-20 mA

Doplní váš vzorkovač o inteligentní vstup 4-20 mA (např.
z externího průtokoměru). Umožnuje zobrazovat hodnoty průtoku
v použitých jednotkách, ne pouze v procentech z plného rozsahu.
Pomocí modulu 780 lze využít jakýkoliv lineární vstup 4-20 mA
z libovolného externího zařízení. Data jsou archivována pro
pozdější analýzu.

710 – Modul ultrazvukového měření průtoku

Využívá osvědčený ultrazvukový snímač hladiny ISCO, který
nepotřebuje být ponořen v měřeném médiu.

720 – Modul s ponornou tlakovou sondou

Zajišťuje přesné měření na místech, kde je vítr, pára, pěna,
turbulence nebo velké výkyvy okolní teploty. Je vhodný pro měnší
kanály, měření tlaku je přesné dokonce i když je sonda zanesená
bahnem nebo pískem.

730 – Bublinkový modul měření průtoku

Tyto moduly se vyznačují vysokou spolehlivostí, přesností a zárověň
malými rozměry. Měření modulem 730 neovlivňují změny proudění
a měření výšky hladiny zůstává přesné navzdory změnám teploty
nebo přítomnosti nebezpečných látek v měřeném médiu.

750 – Modul se sondou profil/rychlost (Area/Velocity)
Senzor měří tlakovým čidlem hloubku a ultrazvukem pomocí
Dopplerova efektu střední rychlost proudění průtočného profilu.
Ze zadaného tvaru kanálu, naměřené hloubky a rychlosti modul
automaticky počítá průtok. Tento systém je jedinečný tím, že
nevyžaduje instalaci měrného přelivu ani žlabu (není třeba znát
závislost výška hladiny – průtok) a není třeba znát ani sklon kanálu
a hrubost stěn. Modul 750 měří spolehlivě i v případě zaplavení
celého průřezu potrubí a odhalí i případné zpětné proudění.

