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Ö sen r P r Ö F E S S ben Ö n

AnaCONT KOMPAKT pH, ORP ve DO VERİCİLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ UYGULAMA I KAT İYONLARI

Kompakt ve entegre 
versiyonlar 10m'ye kadar ayrı 
versiyonlar Ölçüm aralığı: pH: 
0-14, ORP: ±1000 mV, DO: 0-20 
ppm Çoğu uygulamaya uygun 
geniş prob seçimi
Sıcaklık telafisi

Grafik ekranı
4-20 mA, HART,
röle çıkışı
IP67 / IP68
koruma
Eski sürüm

kontrol edilmesi

su kalitesi
Atık su arıtma
İlaç endüstrisi Yiyecek ve 
içecek endüstrisi Atık su 
arıtma
Havalandırmanın kontrolü
içme suyunda
HavuzlarOPERASYON

NS AnaCONT sıvı analitik transmiterler, sıvıların ve sulu çözeltilerin pH, redoks potansiyeli veya çözünmüş oksijen değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır.

pH ölçümü: Sıvılarda asitlik (pH<7) ve bazlık (pH>7) sürekli ölçümü AnaCONT vericileri yardımıyla gerçekleştirilebilir. Kimyasalların gerekli beslenmesi ve 

diğer teknolojik fonksiyonlar, işlenmiş ölçüm değerleri ile kontrol edilebilir. Daldırılmış ölçüm ve referans probu arasındaki potansiyel fark, ölçülen sıvıdaki 

hidrojen iyonunun konsantrasyonuyla orantılı bir voltaj üretir. Bu voltaj, cihazın sinyal işleme elektronik modülü tarafından değerlendirilir. Batık prob ve 

sıcaklık sensörünün sinyallerine dayanarak akıllı sinyal işleme elektronik modülü, 25°C'ye normalize edilmiş bir pH değeri hesaplar ve orantılı bir çıkış sinyali 

üretir. Ölçümün uzun vadeli kararlılığı ve doğruluğu, standart tampon çözeltileri kullanılarak sensörlerin periyodik olarak kalibrasyonunu gerektirir.

Redoks potansiyeli (ORP) ölçümü: pH ölçümüne benzer şekilde redoks potansiyelinin ölçümü, ölçüm ve referans probları arasındaki potansiyel farkına dayanır. 

Ölçüm probunun platin yüzeyinde oksidasyon veya azalma meydana gelir. Redoks potansiyeli, ölçülen ortamdaki oksidan ve indirgeyicilerin toplamını gösteren bir 

parametredir. Probların çıkış sinyalleri elektronik ünite tarafından işlenir ve bunları oransal çıkış sinyaline dönüştürür. İstenen ortam parametrelerini elde etmek için, 

önceden işlenmiş değerlere dayalı olarak sıvıların azaltılması veya uygun oksitleyicinin beslenmesi gerçekleştirilir.

Çözünmüş oksijen (DO) ölçümü: Çözünmüş oksijen (DO) ölçümü, sıvıdaki çözünmüş oksijen gazının miktarını ppm veya mg/l değerleri olarak verir. 

Sıvıya daldırılmış oksijen geçirgen membranlı sensör, oksijen konsantrasyonuyla orantılı bir elektronik sinyal sağlar. Akıllı elektronikler, DO sensörünün çıkış 

akımı ve ortama daldırılmış sıcaklık sensörünün potansiyeli temelinde 25°C'ye normalize edilmiş DO değerini hesaplar ve iletir.

PROB SEÇİMİ İYON
pH probları

Orta Maks. sıcaklık
(°C)

Maks. baskı yapmak
(bar)

Min. iletkenlik
(μS/cm) pH Malzeme Montaj

açı Uygulama alanı

60 0,5 1-12 içme suyu, havuz
60 3 1-12 içme suyu, havuz
80 6 1-12 bardak maks. 45° proses suyu, galvanik

Temiz sıvı 150
80 8 1-12 proses suyu, arıtılmış atık su

100 3 / 100°C; 6 / 25°C 3-14 kimyasal endüstri

60 3 1-12 polikarbonat maks. 90° içme suyu, havuz

Katı parçacıklar 80 6 50 1-12 arıtılmış atık su
ortamda bardak maks. 45°

100 6 / 100°C; 16 / 25°C 500 1-12 çamur, emülsiyon

ORP probları

Orta Maks. sıcaklık
(°C)

Maks. baskı yapmak
(bar)

Min. iletkenlik
(μS/cm)

Montaj
açıMalzeme Uygulama alanı

60 1 içme suyu, havuz
60 3 bardak maks. 45° içme suyu, havuz

Temiz sıvı 150
80 6 proses suyu
60 3 polikarbonat maks. 90° içme suyu, havuz, arıtılmış atık su

Katı parçacıklar 80 6 50 çamur, emülsiyon
ortamda bardak maks. 45°

100 6 / 100°C; 16 / 25°C 500 çamur, emülsiyon

DO sensörleri

Tip 4x085g0023ydo 4x085g0022ydo
Balık ve kerevit çiftlikleri, büyük 
akvaryumların su şartlandırması. Su 
tesislerinde oksijen konsantrasyonunun 
kontrolü, yüzey sularında biyolojik 
durumun belirlenmesi.

İçme suyu üretimi, nehir izleme, 
su arıtma sahaları, atıksu 
tesislerinde çözünmüş oksijen 
seviyesinin kontrolü,
yüzey sularında biyolojik 
durumun belirlenmesi.

Uygulama alanı

YAPMAK

sensör
DO aralığı 0-20 sayfa/dk 0-10 sayfa/dk

Proses sıcaklığı maks. 50°C

Proses basıncı maks. 1 çubuk

Orta akış hızı dk. 0.05m/s
Malzeme / membran kalınlığı PTFE / 125 um PTFE / 50 um
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TEKNİK VERİ
Genel veri LÖP - pH verici LÖR - ORP vericisi LÖD - vericiyi yap

Menzil 0…14pH ±1000 mV 0 – 20 ppm v. 0 – 10 ppm
Rezerv ±2pH ±200 mV %20
Çözünürlük 0,01pH (dahili çözünürlük 0,004 pH) 1 mV (dahili çözünürlük 0,8 mV) 0,01 ppm (dahili çözünürlük 0,005 ppm)

Ölçüm
veri doğrusallık ±0,004 pH ±0.4 mV ±0,05 sayfa/dk

Kesinlik* Ölçülen değerin %0,1'i ±1 basamak ±%0,01 / °C Ölçülen değerin % 0,5'i
±1 hane ±0.01% / °C

Ölçüm döngüsü 300 msn, ekranda: 1 sn
Sıcaklık ölçümü (yarı iletken sensör) Aralık: -50…130 °C, Doğruluk: ±0.5 °C, Çözünürlük: 0.1 °C
Sıvı potansiyel (tamamlayıcı) elektrot Sıcaklık sensörünün gövdesi: paslanmaz çelik (1.4571), bağlantı: SN6

elektrot girişi Kombine elektrot, galvanik izole, giriş 
empedansı: >1012 Ohm, bağlantı: SN6

Sensör girişi yapın:
Galvanik izole akım girişi, 0.725V 

polarizasyon voltajı, bağlantı: SN6
Güç kaynağı / Güç tüketimi 12…36 V DC / 48 mW…720 mW, galvanik izole, aşırı gerilimlere karşı koruma

Analog 4 – 20 mA, (3,9 – 20,5 mA), Rtmaks = 1200 Ohm galvanik izoleli,
aşırı gerilimlere karşı koruma (sadece kompakt tip için)

Çıktı Röle SPDT: 30 V DC, 1A DC
Görüntülemek SAP-300 LCD grafik ekran, ölçü birimleri ve çubuk grafik (sadece kompakt tip için)

Dijital iletişim HART arayüzü, terminal direnci - 250 Ohm

Ortam sıcaklığı (basınca bağlı)* PP prob muhafazası: -10 °C…+90 °C, PVDF prob muhafazası: -15 °C…+100 °C

Basınç (mutlak)* pH ve ORP probu ile: +25 °C'de 0,05...1 MPa (0,5...10bar); DO sensörü ile: +25 °C'de 0,1...0,2 MPa (1...2 bar)
Ortam sıcaklığı Alüminyum gövde: -30 °C…+70 °C, Plastik gövde: -25 °C…+70 °C, Göstergeli: -20 °C…+70 °C
Sızdırmazlık PP prob muhafazası: EPDM, diğer tüm prob muhafazası: FPM (Viton)

Giriş koruması Kompakt tip: Prob muhafazası: IP 68, Elektronik muhafaza: IP 67; Entegre tip: IP 68

Ev materyalleri Kompakt tip: plastik (PBT) veya boya kaplı alüminyum, Entegre tip: prob muhafazası ile aynı
Prob muhafazasının malzemesi Polipropilen (PP), KYNAR (PVDF)

Kompakt tip: Kablo için 2xM20x1,5 plastik kablo rakorları: Ø6…12 mm veya kablo için 2xM20x1.5 metal kablo rakorları: Ø7…13 mm
tel kesiti: 0,5…1,5 mm2 (ekranlı kablo önerilir), kablo koruyucu boru için + 2 x NPT 1/2" iç dişli

Entegre tip: 6x0.5 mm2 ekranlı kablo, Ø6 mm x 5 m standart (maks. 30 m kablo uzunluğuna kadar)
Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması Sınıf III. elektrik çarpması koruması

* Uygulanan proba bağlıdır

Ex sertifikalı modeller için özel veriler
Eski işaretleme ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga

Kendinden güvenli veriler Ci - 15 nF, Li - 200 μH, Ui - 30 V, Ii - 140 mA, Pi - 1 W, Yalnızca Ex verici için Ex ia güç kaynağı kullanılmalıdır!

Ex güç kaynağı, maks. yük sen0 < 30 V, ben0 < 140 mA, P0 < 1 W, Besleme gerilimi aralığı: 12 V … 30 V, Rt maks = (Ut - 12 V) / 0,02 A

Orta sıcaklık PP prob muhafazası: -10 °C…+70 °C, PVDF prob muhafazası: -15 °C…+80 °C; DO verici: 0 °C...+50 °C
Ortam sıcaklığı Alüminyum gövde: -30 °C…+70 °C, Plastik gövde: -20 °C…+70 °C, Göstergeli: -20 °C…+70 °C

PC İLE SİSTEMDE AnaCONT KABLO Ekran modülü
bağlayıcı

HART çıkışlı enstrüman, bir PC'ye 
bağlanabilir. UNICOMM HART-USB 
modemi. Maks. Bir HART hattına 15 
normal cihaz bağlanabilir. Ölçülen 
değerler görselleştirilebilir ve/veya 
cihazlar dijital HART iletişimi ile 
programlanabilir. Uygulanabilir yazılım:
EGörüntüle yapılandırma yazılımı veya 
NIVISIONsüreç görselleştirme yazılımı.

(sadece standart olarak

sürüm)
C2
4

C1
65

Döngü-
akım
ölçme
bağlayıcı

4 - 20 mA
akım çıkışı
ve güç
tedarik, HART

sen
1 2

ben
2 3

AnaCONT SİSTEMDE ÇOK İÇERİKLİ
NS Çoklu İLETİŞİM farklı değerlerin (örn. 
DO sıcaklığı, seviye, basınç) ölçümü için 
15 adede kadar HART vericisinden gelen 
dijital verileri işleyebilir. Dijital (HART) 
bilgiler işlenir, görüntülenir ve gerekirse 
RS485 iletişim hattı üzerinden bir PC'ye 
iletilebilir. Vericinin uzaktan 
programlanması da mümkündür. Bir 
PC'de görselleştirme şu şekilde 
gerçekleştirilebilir:NIVISION süreç 
görselleştirme yazılımı.

RS485

H
ART

H
ART



YAPILANDIRMA İYONLARI
Kompakt ve entegre versiyonlardaki sensörlerin yapıları aynıdır, bu 

nedenle tüm aksesuarlar her iki tip için de geçerlidir.

Özel aksesuarların uygulamaları, vericilerin teknolojik sürece 
optimum kurulumunu kolaylaştırır.
Uzatma boruları veya uzatma kabloları kullanarak ayrı versiyonlar, elektronik aksamın ve 

sensör parçasının birbirinden herhangi bir mesafede monte edilmesini sağlar.

AYRI VERİCİ

sinyal
işleme

KOMPAKT VERİCİ SAA–10T

sonda ho
+ kablo-
uzantı

kullanarak LAK–
Entegre verici

Askıya alındı

prob muhafazası

+ kablo uzatma
+ boru uzatma

LAF–
askıya alNS
sonda ho
+ boru uzatma
+ sürgülü

elbise kolu

flanşlı

ed
kullanarak

Kompakt verici
+ boru uzatma

Kompakt
+ boru
+ kaydırak

verici
uzatma
flanşlı manşon

SAA-10
LAR– e

G Askıya alındı
prob muhafazası
+ kablo uzatma
+ boru uzatma

+ konsol
montaj
parantezLAR–

LAF–

SAA-10 SAA–10K

LAR–

SAA–10K SENSÖR KORUMA TÜPÜ*
Koruma borusu prob 
yuvasına vidalanabilir, 
probu mekanik 
darbelerden korur.

Kompakt verici
+ boru uzatma
+ konsol montaj braketi standart için

versiyon

Genişletilmiş için

versiyon

TUR – 20 TUR– 10

* Yalnızca pH ve ORP probları için



SİPARİŞ KODLARI ( PROBLAR , S ÇÖZÜMÜ )
Sürekli ve güvenilir çalışma için sipariş vermek için çok çeşitli ölçüm probları mevcuttur.

Orijinal olarak dahil edilen sensör, kullanım ömrü bittiğinde değiştirilebilir. Kullanılan teknoloji önemli ölçüde değiştiğinde de sensör değişimi gerekli 

olabilir. Önerilen çözümler, gerekli periyodik kalibrasyonlar ve probların saklanması veya temizlenmesi için önerilir.

PH PROBLARI
sondalar Çözümler

sipariş kodu Tip sipariş kodu İsim
4xpher112seph 1-12 pH / 50 μS/cm / 6 bar / 80°C 4vpuf4ph50mph Tampon çözelti pH4 / 50 ml

4xphed112seph 1-12 pH / 150 μS/cm / 8 bar / 80°C 4vpuf4ph250ph Tampon çözelti pH4 / 250 ml

4xphex112seph 1-12 pH / 500 μS/cm / 16 bar (25°C); 4vpuf4ph100ph Tampon çözelti pH4 / 1 l
6 bar (100°C) 4vpuf7ph50mph Tampon çözelti pH7 / 50 ml

4xpheph314sph 3-14 pH / 150 μS/cm / 6 bar / 100°C 4vpuf7ph250ph Tampon çözelti pH7 / 250 ml
4xphe1120seph 1-12 pH / 150 μS/cm / 0,5 bar / 60°C 4vpuf7ph100ph Tampon çözelti pH7 / 1 l
4xphes112seph 1-12 pH / 150 μS/cm / 3 bar / 60°C 4vpuf10ph50ph Tampon çözelti pH10 / 50 ml
4xphep112seph 1-12 pH / 150 μS/cm / 6 bar / 80°C 4vpuf10ph25ph Tampon çözelti pH10 / 250 ml
4xphekl112sph 1-12 pH / 150 μS/cm / 3 bar / 60°C 4vpuf10ph10ph Tampon çözelti pH10 / 1 l

4vtarkcl350ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 50 ml

4vtarkcl250ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 250 ml

4vtarkcl310ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 1 l

4vtiszold25ph Temizleme solüsyonu / 250 ml

ORP PROBLARI
sondalar Çözümler

sipariş kodu Tip sipariş kodu İsim
4xorherpsseor 50 μS/cm / 6 bar / 80°C 4vpuf46550mor Tampon çözelti ORP 465 mV / 50 ml

4xorrhexpseor 500 μS/cm / 16 bar (25°C); 6 bar (100°C) 4vpuf465250veya Tampon çözelti ORP 465 mV / 250 ml

4xorheptseor 150 μS/cm / 1 bar / 60°C 4vpuf465100veya Tampon çözelti ORP 465 mV / 1 l

4xorrhespseor 150 μS/cm / 3 bar / 60°C 4vpuf22050mor Tampon çözelti ORP 220 mV / 50 ml

4xorheppseor 150 μS/cm / 6 bar / 80°C 4vpuf220100veya Tampon çözelti ORP 220 mV / 1 l

4xorrheklseor 150 μS/cm / 3 bar / 60°C 4vtarkcl350ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 50 ml

4vtarkcl250ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 250 ml

4vtarkcl310ph Depolama solüsyonu KCl 3 mol / 1 l

4vtiszold25ph Temizleme solüsyonu / 250 ml

PROB YAP
Sensörler

sipariş kodu Tip
4x085g0023ydo 0 - 20 sayfa/dk

4x085g0022ydo 0 - 10 sayfa/dk



SİPARİŞ KODLARI ( I ON SA'DAKİ TÜM KOM BİNLERİ KULLANILAMAZ )
AnaCONT sıvı analitik transmiterler

AnaCONT L - - 1

Tip kod İşlev kod Konut kod Proses bağlantısı Çıkış / Ör kod
Plastik

Alüminyum

/ Malzeme kod
verici E pH P 1 4 – 20 mA 2

verici ORP r 2 BSP 11/2" / PP 1 4 – 20 mA / HART 4
G+ ekran YAPMAK NS BSP 11/2" / PVDF 2 4 – 20 mA / Ex 6

Birleşik P NPT11/2" / PP 4 4 – 20 mA / HART / Ex 8
NPT11/2" / PVDF 5 4 – 20 mA / Röle r

4 – 20 mA / HART / Röle H
İncelemek, bulmak

pH probu kod ORP uzmanı Be kod sonda yapmak kod
4xpher112seph 1 4xorherpseo r 1 4x085g0023ydo / 20ppm 1
4xphed112seph 2 4xorrhexpseo r 2 4x085g0022ydo / 10ppm 2
4xphex112seph 3 4xorheptseo r 3
4xpheph314sph 4 4xorrhespseo r 4
4xphe1120seph 5 4xorheppse Ör 5
4xphes112seph 6 4xorrheklseor 6
4xphep112seph 7
4xphekl112seph 8 1 Ex versiyonunun sipariş kodu “Ex” ile bitmelidir

AKSESUARLAR Ekran: SAP-300

Genişletme birimleri

Los Angeles -

Tip kod Malzeme Kodu kod Uzatma uzunluğu4 kod
Boru r 1 PP 1 0 0 m 0 m 0
Kablo K 2 PVDF 2 1 1 m 0.1 m 1

Boru uzatma 2 2 m 0,2 m 2
ayrı için
montaj

F 3 3 3 m 0,3 m 3
4 4 m 0,4 m 4

1
2
3

Gerekli uzunluktaki tüm kablolar ve klemensler dahildir 
Terminaller kablo setine dahildir
Kablolar ve terminaller dahil değildir! LAK- boru uzatmalı 
versiyon için ayrı montaj için ayrıca sipariş edilmelidir (L + 
montaj noktası ile elektronik arasındaki mesafe)

3m'ye kadar uzatılmış boru versiyonu, 10m'ye kadar 
kablo uzatılmış versiyonu mevcuttur

5 5 m 0,5 m 5
6 6 m 0,6 m 6
7 7 m 0,7 m 7
8 8 m 0,8 m 8

HART modem: UNICOMM SAK-305
4 9 9 m 0,9 m 9

A 10 m

Kayan kılıf

SAA – 1 0

Prob koruma tüpü

TUR – 0

Proses bağlantısı / Malzeme kod Malzeme kod Boy kod
DN80 PN16 / PP 2 PP 1 BSP 1 1/2"

(iç iplik)
Ex izolatör: UNICONT PGK-301 Ex

DN100 PN16 / PP 3 PVDF 2 1
genişletilmiş versiyon içinDN125 PN16 / PP 4

DN150 PN16 / PP 5 BSP2"

DN200 PN16 / PP 6 (dış iplik)
standart versiyon için

2

Konsol montaj braketi 200 mm 
(genişletilmiş versiyon için) K

Konsol montaj braketi 200 
mm (standart versiyon için) T

NIVELCOPROCESSCONTROL CO.
H - 1 0 4 3 BUDAPEŞTE , DUGONICSU . 1 1.
TEL . : ( 3 6 - 1 ) 8 8 9 - 0 1 0 0sen FAX : ( 3 6 - 1 ) 8 8 9 - 0 2 0 0 E-

posta : sales @n i ve lco. com ht tp: //www.ni ve l co. com
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