
İLETKENLİK/
TDS SENSÖRÜ

NS ORAKEL aralığı iletkenlik sensörleri 0 ile 2.000.000 µS/cm arasındaki 
iletkenliği ölçün2 (aralık seçilebilir). Bir standart arasında seçim yapabilirsiniz.
Grafit Sensörü ve daha sofistike Toroidal Sensör veya yüksek sıcaklık, yüksek 
basınç uygulamaları için paslanmaz çelik 'özel' sensörler.

ANA ÖZELLİKLER

- Kaplama, korozyon ve kirlenmeye karşı dayanıklıdır

Noryl/paslanmaz çelik 
konstrüksiyon
sıralı montaj d tuzluluk 

çıkışları için tee

UYGULAMALAR

Grafit Sensörü Toroidal Sensör

Hafif endüstriyel iletkenlik sensörümüz 
grafit teknolojisini kullanır. Dayanıklı epoksi 
gövde yapısı, içme suyu ve temiz su için 
sağlam ve güvenilir bir sensör sağlar.

Toroidal endüktif iletkenlik sensörleri, 
0-2.000.000 µS/cm aralığında geniş bir ölçüm 
aralığına ve güvenilir toroidal teknolojiye 
sahiptir.

Sıralı olarak, bir boru 'T' bağlantısına monte edilebilir veya 

bir tanka daldırılabilir.

İletkenlik sensörleriyle temas halinde olan korozyona, 
kaplamalara ve kirlenmeye karşı dayanıklı olan bu 
prob, sorunsuz ve uzun hizmet ömrü için 
tasarlanmıştır.

Birçok uygulama için, epoksi gövde iletkenlik 
sensörleri, özellikle proses uygulamaları için 
kullanılacak en düşük maliyetli, en güvenilir 
iletkenlik sensörüdür. Sağlam epoksi gövdeler, 
sensörleri neredeyse kırılmaz hale getirir.

Noryl, geniş solvent toleransı ve 105ºC'ye kadar 
sıcaklık kararlılığı ile standart yapı malzemesidir. 
Tüm modeller, sensördeki 3/4" MNPT dişleri 
kullanılarak daldırılabilir veya hat içi dağıtım için 
2" NPT tee monte edilebilir.

Bunlar, su ve ilgili endüstrilerde standart çevrimiçi 
iletkenlik elektrotları olarak kullanmak için mükemmel 
bir seçimdir. Otomatik sıcaklık telafisi için iletkenlik 

sensörüne bir sıcaklık sensörü yerleştirilmiştir.

www.detectronic.org/orakel
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GRAFİT SENSÖRÜ ÖZEL TOROİDAL SENSÖR

- 0 - 1000 µS/cm

- K - 0.1, 1, 10

- Yüksek sıcaklık

- Yüksek basınç

- Temiz yer
- Paslanmaz çelik

- 500 - 2.000.000 µS/cm

- Boru içi veya daldırma montajlı

- Kirli su
- Noril

- Akış hücresi veya

boruya monte

- İçilebilir, temiz
Su

Tüm ORAKEL iletkenlik sensörleri tuzluluk ve TDS'yi (Toplam Çözünmüş Katılar) ölçmek için kullanılabilir.

TDS VE TUZLUK

NS ORAKEL Çözünmüş Katılar (TDS) ve Tuzluluk 
Monitörü kullanıcı için TDS ve tuzluluk 
hesaplamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 
Yerleşik mikroişlemci tüm işlemleri gerçekleştirir.

kullanıcıya mg/l cinsinden doğru TDS ve mg/l veya 
PSU (Pratik Tuzluluk Birimi) cinsinden tuzluluk 
sunmak için gerekli hesaplamalar.

TEKNİK ÖZELLİK

Standart Grafit Sensör Gelişmiş Toroidal Sensör

Tip: grafit.
Ölçüm aralığı:
0-1000 µS/cm
(diğer aralıklar istek üzerine mevcuttur).

Tip: toroidal.
Ölçüm aralığı:
500-2.000.000 µS/cm (0,5-2000 mS/cm)
Gövde malzemesi: Noril.

Maksimum sıcaklık: 105 °C.

Maksimum basınç: 10 bar.

Sıcaklık kompozisyonu: dahil.

Hücre sabitleri: k=0,1, 1, 10.

Ölçüm yüzeyi: grafit.Gövde 

malzemesi: epoksi.

Maksimum sıcaklık: 70°C.

Maksimum basınç: 7.5 bar.

Sıcaklık kompozisyonu: dahil.

Kablo uzunluğu:

6 metre, 6 iletken artı kalkanlar.
Proses bağlantısı:
Daldırma için 3/4" MNPT, 
adaptörlü 2" standart tişört.

Kablo: 22 AWG 4 telli,
sıcaklık kompanzasyonlu tip için. 3' 
standart aksi belirtilmedikçe.

hakkında daha fazla bilgi edinmek için Detektronik ORAKEL Sistemive işinize 

nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için iletişime geçin:

Telefon etmek: +44 (0)1282 449 124
E-posta: sales@detectronic.org
Ziyaret: www.detectronic.org

Kayıt ofisi: Detectronic Sınırlı, Regent St, Whitewalls Sanayi Bölgesi, Colne, Lancashire BB8 8LJ. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır No. 6419526. KDV 
Tescil No. 924 5520 33. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Her hakkı saklıdır.
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