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TEK SİSTEM,
ÇOKLU UYGULAMALAR

ORAKEL Sistemi nihai su akışıdır
ve su kalitesi ölçüm ürün yelpazesi.

İÇİNDEKİLER
Modüler bir sistem olarak oluşturulan, çeşitli 
ölçümler için çok çeşitli sensörler eklenebilir.

gerçek bir ısmarlama için su özellikleri
ve uygun maliyetli çözüm.
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Bir dizi su karakteristiğini ölçebilen 
kontrol ünitesi, standart olarak 4 sensöre 

kadar bağlanabilir ancak genişletilebilir
16 sensöre kadar.

Opsiyonel haberleşme paketleri Profibus, 
Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP, 
4-20mA analog çıkışlar ve rölelere izin verir.

alarmlar ve kontrol.

Renkli bir ekranla donatılmış, okumalar 
doğrudan kontrol ünitesinden alınabilir 

veya dahili cihazdan indirilebilir.
veri kaydedici İsteğe bağlı bir modem şunları sağlar:

uzaktan iletişim yetenekleri.
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ÇOKLU
ÖLÇÜMLER

Akış:
• Radar açık kanal
• Uçuş kelepçesinin kapalı boru süresi
• Alan hızı açık kanallar ve kısmen doldurulmuş borular
• Kanalların ve savakların seviye izlemesi

Su Kalitesi Analitiği:
• Atıksu
• Yeraltı suyu
• İçme suyu
• Su arıtma
• Soğutma suyu
• Bitmiş ürün
• Proses suyu

PID Kontrolü:
• Kimyasal dozlama
• Sıcaklık kontrolü
• Pompa kontrolü



ANAHTAR

ÖZELLİKLERİ

KOLAY

KONFİGÜRASYON
• Kapsamlı
boru veritabanı,
sıvılar ve astar

malzemeler
içinden seçmek

TEK SİSTEM,
ÇOKLU SENSÖRLER

• Bir sistem
programı ve

bakım yapmak

KONTROL SEÇENEKLERİ
• Analog çıkışlar

• Röle çıkışları
• Bant kontrolü

• İnverter kontrolü
• Akış oransal kontrolü

• PID Kontrolü
• Gerçek zamanlı saat kontrolü

VERİ TOPLAMA
HEPSİ TEK YERDE

• Esnek ve modüler 
sistem kurulumu

• Çoklu parametre
kombinasyonlar AKILLI SENSÖRLER

• Güvenilir ve doğru
• Sağlam

• Uygulamanız için 
özelleştirin ve ekleyin

16 sensöre kadar

İLETİŞİM SEÇENEKLERİ
• Profibüs

• Modbus ASCII, Modbus RTU, 
Modbus TCP

• Alarmlar ve kontrol için 4-20mA 
analog çıkışlar ve röleler

• 2G/3G/4G modem
• Uzaktan yönetim için 

çevrimiçi portal erişimi

Sezgisel Ekran
• Gerçek zamanlı trendler

• Tanılama ile sensör sağlığını 
kontrol edin

• Sensörlerin durumunu 

görüntüleyin – alarm ve uyarılar
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İLERİ
KONTROLLER

Röleler
Röleler, dozlama pompaları ve solenoid valfler gibi 
harici ekipmanları kontrol etmek için kullanılır. 
ORAKEL Denetleyici, darbe frekansı (bir zaman 
aralığındaki kontak sayısı), darbe genişliği (bir zaman 
aralığındaki kontaklar arasındaki süre) ve kontak 
(açık/kapalı) dahil olmak üzere çoklu kontrol 
protokollerini destekler.

hata. Hata daha sonra aynı anda üç (Oransal, 
İntegral ve Türev) terim tarafından harekete 
geçirilir. Örneğin, istenen pH ayarını 5,5 ila 
9,5 pH arasında ayarladıktan sonra, kontrol 
cihazı çözeltinin pH değerini ölçer ve sıvının 
pH'ını seçilen seviyeye değiştirmek için 
otomatik olarak pH ayarı (asit veya alkali) 
ekler.

pH seviyesi ve seviyeleri istenen seviyelere döndürmek 
için geçen yerleşme süresi.

Dahili Parametreler
Yerleşik akışkan parametreleri, ses hızı, 
yoğunluk, viskozite, özgül ısı kapasitesi ve 
sıcaklığı (isteğe bağlı sıcaklık probundan 
sıcaklık biliniyorsa) gerektiği gibi telafi 
etmek için hesaplamaya izin verir.

Gerçek Zamanlı Saat Kontrolü

Gerçek zamanlı saat kontrolü, kontrolörün dahili 
saatine dayalı olarak bir röle çıkışının kontrol 
edilmesini sağlar. Gerçek zamanlı saat kontrolü için 
bir uygulama örneği, belirli bir zamanda bir su 
devridaim sistemindeki bir boşaltma vanasını 
etkinleştirmek olabilir. Kontrolör, önceden 
belirlenmiş bir süre boyunca röleyi her 6 saatte bir 
etkinleştirecek şekilde ayarlanabilir, bu da suyun 
boşaltılmasına izin verir ve ardından gerekli 
seyreltmeyi vermek için otomatik olarak hazırlanır.

Esnek Ölçüm
Sıvı m olarak ölçülebilir3, USgal, mg, cf, bbl 
ve Imp bbl. Tüm ölçülen değerler saniye, 
dakika, saat veya gün başına akış hızı olarak 
seçilebilir ve otomatik olarak toplanır.

Hassas dozaj kontrolünün gerekli olmadığı 
uygulamalar için, esasen bir açma/kapama kontrol 
mekanizması olan bant kontrolünü kullanmak 
mümkündür. Bir sinyal önceden belirlenmiş bir 
aralığın dışına çıkarsa, bir röle tetiklenir. Bu, sinyali 
istenen bant içinde döndürmek için sisteme 
kimyasallar ekleyen bir dozlama pompasını 
çalıştırır.

Akış Oransal Kontrolü
Dozaj Kontrolü
PID, optimum dozlamayı sağlar, kimyasal 
israfı ve aşırı dozu ortadan kaldırırken gerekli 
seviyelerin her zaman elde edilmesini sağlar. 
Bazen performans, ayar noktası değişkeni 
olarak bir adım işlevi uygulanarak ve 
ardından süreç değişkeninin yanıtı ölçülerek 
ölçülür. Örneğin, istenen ayar noktası pH7 
ise ve sıvının pH seviyesi uzaklaşıyorsa, asit 
veya alkaliyi artırma hatasıyla orantılı olarak 
PID pompayı tetikleyecektir. Kontrolör, pH 
seviyesinin ayar noktasına yükselmesi için 
geçen süreyi ölçecektir. Ayrıca, istenen 
herhangi bir aşmayı da ölçecektir.

Yerleşik Akış Hesaplaması
Darbe çıkışı, akış orantılı örnekleme için 
kullanılabilir. Bu, otomatik örneklemenin gerekli 
olduğu durumlarda kullanışlıdır ve zamanla 
orantılı örneklemeye bir alternatiftir. Özellikle, 
örneğin vardiyalar ve temizlik işlemleri sırasında 
su akışının değiştiği durumlarda kullanışlıdır. Akış 
orantılı örnekleme, numune alımı su akışı 
tarafından belirlendiğinden, kompozit numunenin 
daha doğru bir görünümünü sunar.

Otomatik Yıkama Kontrolü

Otomatik yıkama kullanmak, bir sensörün ömrünü 
uzatmaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş bir 
süre sonra numune boşalır ve temiz su ile yıkanır. Su, 
sensör muhafazasının tamamını boşalttığı için katı 
maddelerin birikmesini önlemeye yardımcı olur.

PID Kontrolü
PID kontrolörleri, sıcaklık, akış, basınç, pH 
seviyeleri vb. gibi proses değişkenlerini 
manipüle edebilir ve bu da onu dozlama için 
ideal hale getirir. Sensör sinyalini okuyarak 
çalışır. Ardından, bir değer belirlemek için 
ölçümü istenen bir ayar noktasından çıkarır.
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SU AKIŞI SU KALİTESİ

Bir dizi su kalitesi parametresi için sensörler mevcuttur. Modüler bir sistem olan kullanıcılar, belirli 
bir konum için ihtiyaç duydukları sensörleri kolayca seçebilirler.Detectronic, ultrasonik seviye ve akış 

ölçerler geliştirmede uzmanlaşmıştır. 
Ultrasonik akış ölçerler, sensörden bir 
darbe iletme ve geri dönüş süresini ölçme 
ilkesini kullanarak çalışır.

ORAKEL Dalgıç AV Akış ölçer, sağlam yapısı ve 
ATEX sertifikası sayesinde açık kanallarda, 
birleşik kanalizasyonlarda ve fırtına 
kanalizasyon borularında kullanılabilir. Ham 
kanalizasyon, endüstriyel atıklar ve yağmur 
sularının hacimsel akışını ölçmek için 
tasarlanmıştır.

SENSÖRLER

Temassız Akış Ölçer
Nehirleri, sulama kanallarını ve kanalizasyon 
sistemlerini izlemek için ideal bir çözüm olan 
ORAKEL Temassız Akış Ölçer, akış verilerini yüksek 
düzeyde doğrulukla yakalamak için radar 
teknolojisini kullanır. Bir ATEX versiyonu 
mevcuttur.

Parametre Menzil Çözünürlük Sıcaklık Ömür

Klor 0.01-2mg 0,01 ppm 0 - <45ÖC 15 yılKanallar ve Savaklar için Seviye ÖlçümüAçık 
bir kanaldaki akış, standart bir savak veya 
kanalın sıvı seviyesi yukarı akışının ölçülmesiyle 
hesaplanabilir. Genellikle yağmur suyu ve 
yağmur suyu, kanalizasyon izleme, endüstriyel 
atık su ve nehirlerin ve seviyelerin akış 
ölçümlerini ölçmek için kullanılır.

pH 0-14pH 0 - 100ÖC 3 yıl

Çözünmüş oksijen 0-50mg/l 0.01 mg/l > 0 - 50ÖC > 5 yıl

ORP - 1999'dan 1999mV'ye 3 yıl
Sensörler, su yüzeyinin üzerine kurulur, yani 
rutin temizlik gerekmez ve sensörler 
aşınmaya veya kirlenmeye karşı hassas 
değildir.

- 20ÖC -
+ 85ÖC

bulanıklık 0,01 - 1000 NTU 0.001 NTU > 5 yıl
ATEX sertifikalı temassız ultrasonik verici 
suyun üzerine yerleştirilmiştir. Daha sonra 
suyun yüzeyinden geri yansıyan bir darbe 
yayar ve müdahaleci olmayan ve az bakım 
gerektiren doğru seviye ölçümü sağlar.

500mg/l'ye kadar,
4000NTU

kadar
0,00001 g/LAskıda Katılar 0 - 50ÖC > 5 yıl

Akış ölçer ayrıca işleme tesislerinde, 
endüstriyel tesislerde çeşitli kütle akış ölçüm 
uygulamaları için uygundur ve hareketli 
parça olmadan çalışması ve sağlam mekanik 
tasarımı sayesinde yanıcı sıvıların ve zorlu 
kimyasal uygulamaların ölçümü için idealdir.

0-1000 µS/cm
500-2.000.000 µS/
santimetre

70ÖC
105ÖC

İletkenlik 5 yıl

Perasetik Asit 0-5000mg/l 0.1 ppm 0 - 45ÖC 15 yıl

%0-100 UVT
0-6.5 UVA

%0.1 UVT
0,001 UVA

Lamba ömrü 2

yıllarUçuş Akış Ölçer Süresi
Kapalı bir boruyu ve her tür su, yağ, 
petrokimya ve alkol dahil hemen hemen 
her sıvıyı izlemek için idealdir. Uçuş akış 
ölçerin süresi, akış hızını belirlemek için 
borudan yukarı ve aşağı ultrasonik 
dalgalar gönderir.

UV254

8 m'ye kadar yukarıda

yüzey
0.1µm yağ
kalınlık

- 25ÖC -
+ 60ÖC

Lamba ömrü 5

yıllarsu üzerinde yağ

Klor Sensörleri
Değişen pH'a karşı duyarsız olan, reaktif 
kullanmayan, son derece kararlı olan ve daha az 
bakım gerektiren membran cihazları, tüm yaşam 
maliyetlerini en aza indirir.

İletkenlik Sensörleri
0 ila 2.000.000 µS/cm arasındaki iletkenliği 
ölçer. Herhangi bir sulu çözeltinin çevrim içi 
iletkenliğini ölçmek için uygundurlar.

Dönüştürücüler borunun dışına 
kenetlenir, yani boruyu kapatmaya 
veya kesmeye gerek yoktur.

Tipik uygulamalar:
endüstriyel atık
TDS izleme
tuzluluk izleme

Batık Alan Hız DebimetreAçık kanal içine 
yerleştirilen sensör, sıvı akışının hızını 
ölçmek için ultrasonik dalgaları ve derinlik 
oluşturmak için basınç algılama 
teknolojisini aynı anda kullanır.

Tipik uygulamalar:
Dezenfeksiyon dozaj 
kontrolü İçme suyu
Yüzme havuzları

Temel faydalar:
Uzun hizmet ömrü için korozyona dayanıklı Inline, 
'T' boru bağlantısına monte edilebilir veya bir tanka 
daldırılabilir

Temel faydalar:
Uzun ömür
Düşük bakım gerekli - yıllıkGenel akış hacmini belirlemek için boru 

veya kanalın önceden konfigüre edilmiş 
boyutları kullanılır.
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Çözünmüş Oksijen SensörleriAşınmaya karşı 
son derece dayanıklı, son derece kararlı ve 
bakım ve tüm yaşam maliyetlerini büyük 
ölçüde azaltan optik ışıldayan cihazlar.

herhangi bir sulu çözelti. Potansiyel, 
operatörlere suyun kirleticileri oksitleme (veya 
azaltma) eğilimini söyler. Eğilim, oksidasyon 
hızının yararlı bir ölçüsü olarak görülebilir.

Partikül sayacı
2-127 mikrondan partikülleri boyutlandırma ve 
sayma özelliğine sahip gelişmiş bir partikül 
sayaçları yelpazesi.

arka plan ışığı ve elektronik sapmadan 
bağımsız olarak ölçülür. ISO 7027 
uyumludur ve 0,01-1000 NTU (örneğe bağlı 
olarak 0,01- 2000mg/l) aralığını kapsar.

Tipik uygulamalar:
İçme suyu
atıksu
havuz/spa
Proses suyu

Tipik uygulamalar:
Mandıralarda filtrasyon süreci izleme Hızlı 
yerçekimi filtreleri (RGF)
kriptosporidyum tespiti

Temel faydalar:
Düşük sahip olma maliyeti 
Bakım gerektirmez
Kalibrasyon – 3 ay

Tipik uygulamalar:
DAF tesisleri
Havalandırma şeritleri (WWTW)

Balık çiftlikleri
Temel faydalar:
Uzun ömür için safir optik Düşük 
sahip olma maliyeti

UV254
254nm ultraviyole ışık kaynağı kullanarak 
çevrimiçi sürekli organik izleme sağlar. 
Absorbe edilen ışık miktarı, akan bir 
numunede devam eden bir Doğal 
Organik Madde (NOM) göstergesi sağlar 
ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) ve 
Biyolojik gibi diğer ölçümlerin yanı sıra 
Toplam Organik Karbon (TOC) için sürekli 
vekil bir ölçüm işlevi görür. Oksijen 
İhtiyacı (BOD).

Temel faydalar:
Düşük bakım – 36 ay Düşük 
kalibrasyon oranı – 36 ay

Temel faydalar:
Daha uzun ömür – 3 yıla kadar

Perasetik Asit
Artık CH'yi ölçmek için bir gereksiniminiz 
olan her yerde3CO3H, ORAKEL Perasetik Asit 
Sensörü için uygun bir uygulamadır. Tüm 
içme, proses ve tuzlu sular için uygundur.

Askıda Katılar
2 NTU'dan (1mg/l) atık sudaki %8 katıya 
kadar bulanıklığı ve askıda katı maddeleri 
izleyebilen gelişmiş bir sensör. Optik 
teknoloji, hareketli parça ve sarf malzemesi 
içermeyen, kararlı ve güvenilir, az bakım 
gerektiren bir sensör sağlar.

Suda Yağ
Sudaki yağı gerçek zamanlı olarak algılayan 
temassız bir sensör. Deniz dizelinden bitkisel 
yağa ve jet yakıtına kadar her şeyi algılamak için 
yağın doğal floresansını kullanır ve sizi hemen 
uyarır.

Tipik uygulamalar:
Dezenfeksiyon dozaj kontrolü Gıda 
işleme için su artıkları

Temel faydalar:
UV lenste 1μm 5 yıllık kullanım ömrü kadar 
düşük yağ kalınlığını tespit eder

Temel faydalar:
Bakım arasında 12 ay 
Kalibrasyon arasında 12 ay

Temel faydalar:
UVA (ultraviyole absorbans) TOK, BOİ, KOİ 
ve renk için mükemmel bir vekil 
parametredir.
UVT (ultraviyole iletim), dezenfeksiyon sistemleri 
için optimum UV dozunun hesaplanmasına olanak 
vererek verimliliği artırır.

Temel faydalar:
15 yıla kadar ömür
Azaltılmış bakım – 6 ay

ORP
Çevrimiçi redoks potansiyelini ölçen 
bir dizi platin bazlı sensör

bulanıklık
Bulanıklık sensörü, bulanıklığın azaltılabilmesi 
için ışık çıkışını otomatik olarak değiştirir.
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ORAKEL SİSTEMİ SEÇİMİ

ORAKEL sistemi modülerdir ve tamamen yapılandırılabilir. Çok çeşitli ölçüm ve 
kontrol seçeneklerine sahiptir. Tam olarak aldığınızdan emin olmak için

ORAKEL Sisteminizi belirlemenize yardımcı olacak bir kılavuz burada.

Kontrolör ile başlayın

Ardından, birincil ölçümünüzü seçin
örneğin iletkenlik veya akış

Ardından, istediğiniz diğer parametreleri seçin
klor, pH, KOİ vb.

Sıvıyı nasıl ölçüyorsunuz? Herhangi bir akış 
hücresine veya otomatik yıkamaya ihtiyacınız var mı?

PID kontrolü ekliyorsanız, bir röle veya analog çıkışa da ihtiyacınız olacaktır.
Bilgiyi iletmek için kaç analog çıkışa ihtiyacınız var veya

bir pompayı kontrol etmek?İLETİŞİM

ORAKEL kontrolör, eksiksiz bir cihaz paketi ve 
uzaktan iletişim seçeneklerinin yanı sıra 
Modbus, Profibus, ASCII, Modbus RTU, Modbus 
TCP ve diğerleri dahil olmak üzere bir dizi 
iletişim paketi sunar.

Ayarlar ve kalibrasyonlar dahil olmak üzere 
cihazın geçmişini sağlayan, insan tarafından 
okunabilir bir servis günlüğü indirilebilir. Ek 
olarak, kullanım kolaylığı için, ekrandaki kablo 
şemalarına doğrudan kontrolör menüsünden 
erişilebilir.

PID kontrolü gibi ekstraları seçin. Kontrol etmek istediğiniz 
ölçüm başına bir taneye ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Kontrolör 8 dijital girişe sahiptir, ancak 32'ye 
kadar genişletilebilir. Ek olarak, yapılandırılabilir 4 
sensör girişi mevcuttur. 4-20mA döngüden 
beslemeli, 0-2 VDC, pH, ORP veya ISE'ler için +/- 
1200 mV, PT100, darbe ve Modbus. Kullanılmayan 
girdiler Çıktı olarak kullanılabilir.

Son olarak, istediğiniz çıktı iletişim seçeneklerini seçin.
Profibus, Modbus veya Uzaktan Erişim gibi ihtiyaçlarUzaktan izleme ile verilerinizin kaydedildiği, 

çevrimiçi olarak grafiklerde gösterildiği gibi 
görünürlüğünü elde edersiniz. Alarmlar 
kurulabilir, ayarlanan parametre eşikleri 
aşıldığında sizi e-posta veya SMS ile uyarır ve 
uygun işlemi yapmanızı sağlar. ORAKEL sistemi, 
verileri GPRS üzerinden iletir ve isteğe bağlı bir 
2G/3G/4G modem içerir.

Detectronic ekibi, başvurunuzu tartışmak için hazırdır ve 
spesifikasyonlarınız konusunda size yardımcı olabilir.

ORAKEL kontrolörü 1 milyonun üzerinde kayıt 
tutar. Hemen hemen her şey için indirilebilir veri 
günlükleri mevcuttur. Ekranda grafikleri 
görüntüleyebilir ve aynı parametreyi birden 
fazla aralıkta dataloglayabilirsiniz.

ekiple iletişim kurun +(44) 1282 449 124 veya e-posta
sales@detectronic.org
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