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O firmie Chemitec

Badania i Rozwój są w centralnym punkcie działalności
firmy Chemitec.

Już ponad 30 lat zbieramy doświadczenia w tej dziedzinie
stosując przy produkcji komponenty najlepszej jakości.
Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel inżynierski,
który stale rozwija nasze produkty zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami i potrzebami klientów.

Badania & Rozwój

Firma Chemitec została założona we Florencji, w 1984 roku
posiada olbrzymie doświadczenie i wiedzę w zakresie
analiz fizykochemicznych ścieków oraz wody.

Chemitec projektuje, produkuje i dystrybuuje urządzenia 
pomiarowe dla gospodarki wodno-ściekowej oraz przemysłu
na całym świecie.

Firma oferuje urządzania o wysokim poziomie jakości,
spełniające wymagania stawiane przez naszych klientów.

Wszyscy w firmie Chemitec pracują w jednym celu - aby przełożyć naszą wiedzę i doświadczenie w nowe
i innowacyjne produkty. W ten sposób spełniamy wymagania naszych klientów, zapewniając jednocześnie
zmniejszenie kosztów ekspolatacyjnych do minimum i pokazując prostotę obsługi naszych urządzeń.

Misja to zamiana wiedzy w innowacje

Naszym celem jest to, aby być światowym liderem w dziedzinie pomiarów fizykochemicznych wody i ścieków.
Poprzez wprowadzanie na rynek nowych ciekawych sensorów, zapewniamy naszą trwałą obecność na rynku
międzynarodowym zorientowaną na obecnych i przyszłych klientów.

Wizja to zwycięstwo na świecie
w zakresie pomiarów fizykochemicznych cieczy

zamiana wiedzy w innowacje

być najlepszym producentem



Aplikacje ■ Procesy chemiczne

■ Uzdatnianie wody

■ Ścieki

■ Wody przemysłowe

■ Chłodnie

■ Technika basenowa ■ Hodowla ryb

■ Przemysł chemiczny

■ Przemysł papierniczy

■ Przemysł spożywczy

■ Elektrownie

■ Nawadnianie

Zobowiązanie do
satysfakcji klienta

Standardy jakościowe

Chemitec rozwija swoje produkty zgodnie z najbardziej
wymagającymi obecnie międzynarodowymi standardami
jakości (CE, UL, CSA, TR CU).

System zarządzania jakością firmy UNI EN ISO 9001:2008
jest certyfikowany przez DNV (DET NORSKE VERITAS).
Chemitec stosuje wysokie zasady bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony środowiska i jest on zgodny z ISO 14001
i OHSAS ISO 18001.

Chemitec zapewnia doświadczony i profesjonalny zespół,

kompleksową obsługę i doradztwo techniczne.
Koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach klienta
od projektu, poprzez projektowanie, produkcję aż do
wsparcia przy montażu i podczas serwisu urządzeń.

Chemitec jest nastawiony na jakość poprzez
ciągłe monitorowanie i systemowe kontrolowanie
poszczególnych etapów produkcji.

Klient potrzebuje naszego doświadczenia
Satysfakcja klienta naszym celem
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Dostępny jest w wersji dwu- (2) lub cztero- (4) kanałowej.

50SeriesPrzetwornik dla:

Mierzone parametry:
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50xx przetworniki 2 i 4-kanałowe z możliwością podłączenia

wszystkich sond cyfrowych z zakresu oferty Chemitec
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50xx przetworniki 2 i 4-kanałowe z możliwością podłączenia
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50xx przetworniki 2 i 4-kanałowe z możliwością podłączenia

wszystkich sond cyfrowych z zakresu oferty Chemitec
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RS485 programowalny do konfiguracji i zbierania danych w czasie
rzeczywistym lub pobierania i przechowywania danych

50xx przetworniki 2 i 4-kanałowe z możliwością podłączenia

wszystkich sond cyfrowych z zakresu oferty Chemitec

50xx przetworniki 2 i 4-kanałowe z możliwością podłączenia

wszystkich sond cyfrowych z zakresu oferty Chemitec



Opis

S423/C/OPT to cyfrowa sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego metodą optyczną.

a

Aplikacje
-ścieki

Dostępne wersje

0.00...20.00 mg/l ; 0...200%Zakres pomiarowy

optyczna, oparta na zjawisku luminescencjiMetoda pomiarowa

+/- 0.1mg/l lub +/- 1 %Dokładność

90% wartość w czasie poniżej 60 sekundOdpowiedź

1 sekundaOdświeżanie

za pomocą wbudowanego czujnika temperatury NTCKompensacja temp.

-10 ÷ 60°C (-10 ÷ 80°C : opcja)Temperatura pracy

< 5 barCiśnienie pracy

AISI 316 (PVC opcja)Materiał obudowy

specjalne szkło optyczneMateriał sensora

NBR i silikonO-Rings

Dane techniczne

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

12...24VdcZasilanie

maksymalnie 2WMoc

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)Kabel

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja
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tlenu rozpuszczonego i temperatury

W swoim działaniu sonda wykorzystuje zjawisko luminescencji. Ta metoda pozwala

na rzetelne i dokładne wyniki pomiarowe kalibracja nie jest

konieczna. Konserwacja polega na bieżącym utrzymaniu 
w czystości sondy oraz na wymianie końcówki optycznej
raz na 2 lub 3 lata. System ten nadaje się do różnego typu

aplikacji nawet bez właściwości przepływu cieczy.

-stacje uzdatniania wody

-wody powierzchniowe

-gospodarstwa rybne

-aplikacje morskie

-w obudowie PVC
-z bezpośrednim wyjściem 4-20 mA

S423/C/OPT cyfrowa optyczna sonda do pomiaru

tlenu rozpuszczonego i temperatury
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0...30 g/lZakres pomiarowy

absorpcja światłaMetoda pomiarowa

+/- 3% zakresu pomiarowegoDokładność

98 %Powtarzalność

98% wartość w czasie poniżej 5 sekundCzas odpowiedzi

0 ÷ 60°CTemperatura pracy

< 4 barCiśnienie pracy

czarny PVC i AISI 316Materiał obudowy

VitonO-ring

specjalne szkłoOptyka

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

12...24VdcZasilanie

maksymalnie 3WMoc

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)Kabel

punktowaKalibracja

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja

S461/S wersja zanurzeniowa S461/S/INSModele

Dane techniczne
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Opis

Sonda S461/S służy do pomiaru

Aplikacje

DIGITAL
SENSORS
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masy (gęstości)

stężenia suchej masy (gęstości)

medium, w którym obecne są 

zawieszone ciała stałe.

Zapewnia ona stabilny pomiar

za pomocą sprawdzonej i niezawodnej

optycznej metody pomiarowej w postaci

absorpcji światła na długości fali 880nm

-osady w procesach biologicznych

-przemysł papierniczy

Dostępne wersje

-obudowa PVC

-z bezpośrednim wyjściem 4-20 mA

wersja do montażu w rurociągu

tlenu rozpuszczonego i temperatury

S461/S cyfrowa sonda do pomiaru

stężenia suchej masy (gęstości)
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0...4, 0...40. 0...400...1000 NTU (0...4000 na zapytanie)

Opis

Sonda S461/T służy do pomiaru

Aplikacje

Dostępne wersje

Zakresy pomiarowe

Metoda pomiarowa

Dokładność

Powtarzalność

Czas odpowiedzi

Temperatura pracy

Ciśnienie pracy

czarny PVC i AISI 316Materiał obudowy

O-ring

Optyka

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

12...24VdcZasilanie

Moc

Kabel

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja

S461/T wersja zanurzeniowaModele

Dane techniczne
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mętności medium.

Pomiar odbywa się w oparciu
o zasadę odbitego pod kątem

90 stopni światła rozproszonego

w mierzonych mediach. 
Metoda ta jest zgodna z normą

ISO 7027 / EN 27027 i opiera

się na efekcie Tyndalla.
Im większe zmętnienie tym większa
ilość rozproszonego światła.

-wody powierzchniowe
-stacje uzdatniania wody

-wody przemysłowe

-ścieki komunalne
-wody morskie

-obudowa PVC
-bezpośrednie wyjście 4-20 mA

i bypass 
S461/T/INS wersja do montażu w rurociągu

niski zakres mętności 0...1 NTU (na zapytanie)

odbicie światła 90°

+/- 2% zakresu pomiarowego

98 %

0 ÷ 60°C

98% wartość w czasie poniżej 5 sekund

< 4 bar

Viton

specjalne szkło

maksymalnie 3W

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)

masy (gęstości)tlenu rozpuszczonego i temperatury

S461/T cyfrowa sonda do pomiaru mętności
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Model

Opis

Cyfrowe sondy S401DIG

Aplikacje

0...14 pHZakres pomiarowy

potencjostatycznaMetoda pomiarowa

+/- 0,05Czułość

98 %Powtarzalność

10 s do osiągnięcia 95% wartościCzas odpowiedzi

0 ÷ 80°C w montażu rurowym lub 0 ÷ 50°C w zanurzeniuTemperatura pracy

< 6.9 barCiśnienie pracy

Ryton® i PVCMateriał obudowy

szklana półkulista membranaMateriał elektrody

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

12...24VdcZasilanie

maksymalnie 2WMoc

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)Kabel

Teflon®, węgiel, epoksydInne materiały

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja

S401/DIG

Dane techniczne
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i S406DIG służą

odpowiednio do pomiaru pH oraz Redox 

i są stosowane w różnych aplikacjach.

Stosowana tu podwójna diafragma jest odporna

na pomiar w mediach zawierających siarczki (H2S)

oraz metale, takie jak: ołów, rtęć oraz srebro.

Powyższe cechy powodują zwiększoną żywotność

elektrody i wpływają na znaczne zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych.

Nowy typ elektrolitu pozwala na większą stabilność

pomiaru przy zmianach ciśnienia oraz temperatury

mierzonego medium.

Mechaniczna ochrona IP68 pozwala na całkowite

zanurzenie sondy i chroni skutecznie przed wpływem

wysokiej wilgotności w obszarze pracy sensora.

-ścieki
-stacje uzdatniania wody

-przemysł
-media zawierające siarczki oraz metale

S406/DIG

-1500mV...+ 1500 mV

+/- 1 mV

masy (gęstości)tlenu rozpuszczonego i temperatury

S401DIG i S406DIG cyfrowe sondy do pomiaru

pH, Redox i temperatury
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Zasilanie

Cechy

Sonda S411DIG służy do pomiaru przewodnictwa oraz

electrodes

0.00...20000 uSZakres pomiarowy

dwie elektrody przewodząceMetoda pomiarowa

0.1 uSCzułość

+/- 1uSDokładność

90% wartości w mniej niż 60 sekundCzas odpowiedzi

1 sekundaOdświeżanie

wbudowanaKompensacja temperatury

-10 ÷ 45°CTemperatura pracy

< 10 barCiśnienie pracy

PVCMateriał obudowy

grafitElektroda

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

12...24Vdc

maksymalnie 2WMoc

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)Kabel

sonda jest całkowicie wypełniona wewnątrz żywicą

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja

Dane techniczne
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temperatury w ściekach oraz wodach procesowych.

- niezawodny pomiar przewodności za pomocą grafitowych elektrod

- pomiar za pomocą dwóch elektrod z kompensacją temperatury

- obudowa PCV

- brak części ruchomych mechanicznie

- natychmiastowa instalacja i łatwa obsługa

- protokół komunikacyjny MODBUS RTU

-ścieki
-stacje uzdatniania wody

-przemysł

masy (gęstości)tlenu rozpuszczonego i temperatury

S411DIG cyfrowa sonda do pomiaru

przewodności i temperatury
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S470/NH4
+

S470/NO3
–

S470/COMBGround

NH4
+

NO3
–

Ref.

K+

Cl–

3
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1” GAS

Ø 76

S470/ISE to rodzina cyfrowych

–

DIGITAL
SENSORS
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sond do pomiaru NO  (NO  -N),
NH  (NH  -N), chlorków, potasu
oraz temperatury metodą 
jonoselektywną. 

Zasada pomiaru polegana kontakcie
mierzonego medium z polimerowymi
elektrodami uwzględniając kompensację
elektrod referencyjnych chloru i potasu.

Sondy S470/ISE pozwalają na prawidłowy
pomiar w następujących aplikacjach:

-wody powierzchniowe
-stacje uzdatniania wody
-ścieki
-aplikacje przemysłowe

Rodzina sond S470 występuje

w 3 podstawowych typach:

Sonda jonów amonowych
(0...100 ppm) z kompensacją jonów
potasu (0...1000 ppm).

Sonda jonów azotanowych

(0...100 ppm) z kompensacją jonów
chlorkowych (0...5000 ppm).

do pomiaru jonów amonowych i azotanowych

(0...100 ppm) z kompensacją jonów

potasu (0...1000 ppm) i jonów chlorkowych
(0...5000 ppm).

Powyższe elektrody mogą być wymieniane

oddzielnie. Nie ma potrzeby zakupu całego

zestawu regeneracyjnego.

Sensory ISE (NH   i NO  ) są montowane obok dodatkowych pomiarów jonów potasu i chlorków, 
w celu kompensacji i zabezpieczenia głównych pomiarów przed pojawiającymi się zakłóceniami.

Montaż, uruchomienie i bieżąca eksploatacja czujników są bardzo proste do wykonania.

W dolnej części sondy tuż przy sondach pomiarowych przygotowane jest oryginalne przyłącze do czyszczenia

jej sprężonym powietrzem lub wodą. Sonda podłączana jest bezpośrednio do przetwornika serii 50.

Tam dokonuje się jej konfiguracji, kalibracji oraz ustawia się okresowość czyszczenia. Funkcje w mierniku

zostały uproszczone do minimum.

Sonda kombinowana

masy (gęstości)tlenu rozpuszczonego i temperatury

S470/ISE procesowa cyfrowa sonda do pomiarów

NO  , NH   , chlorków, potasu i temperatury
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Kalibracja

NH4
+

0...100 ppm(*)

+ NO3
–

(*)

Cl- TemperaturaZakres pomiarowy

jonoselektywnaMetoda pomiarowa

+/- 1 mg/l lub +/- 1%Dokładność

90% wartość w czasie poniżej 60 sekundOdpowiedź

maksymalnie < 1 sekundyOdświeżanie

4...10 pHZakres pH pracy

Temperatura pracy

< 1 barCiśnienie pracy

AISI 316Materiał obudowy

NBRO-ring

czarne PVC Ochrona sensorów

dysze czyszczące

IP68 sonda + kabelOchrona mechaniczna IP

Dane techniczne:

za pomocą wbudowanego czujnika temperatury NTCKompensacja temp.

12...24Vdc Zasilanie

10m głębinowy (możliwość przedłużenia do 500m)Kabel

RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokół komunikacyjnyKomunikacja

(*) na życzenie 0...1000 ppm

Sonda S470/ISE składa się z 3 lub 5 (w zależności od konfiguracji) jonoselektywnych

sensorów umieszczonych w nierdzewnej (AISI316) obudowie, aby zapewnić

maksymalną wytrzymałość w środowisku pracy.

Sensory są indywidualnie wymienne i zostały wykonane w taki sposób,
aby zapewnić maksymalną wydajność i szybkość reakcji.

Dysze do automatycznego czyszczenia są zintegrowane z sondą i zarządzane
bezpośrednio z przetwornika serii 50, do którego podłączana jest sonda.

Komunikacja pomiędzy sondą a przetwornikiem 50 odbywa się za pomocą
cyfrowej transmisji danych z protokołem RS-485 MODBUS RTU. Oznacza to, że 
przetwornik może być zainstalowany od sondy w znacznej odległości i pracuje

bez jakichkolwiek zakłóceń.

Sonda S470/ISE jest fabrycznie skalibrowana przy użyciu standardowych

wzorców. Krzywą można dopasować do wartości laboratorium lub klient

może sam wprowadzić własne nachylenie, składające się z 6 punktów.

W każdej chwili można wrócić do ustawień fabrycznych poprzez reset ustawień.

K

0...1000 ppm 0...100 ppm 0...5000 ppm 0...50 st.C

0 ÷ 50°C st.C

tlenu rozpuszczonego i temperatury
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masy (gęstości)tlenu rozpuszczonego i temperatury

S470/ISE procesowa cyfrowa sonda do pomiarów

NO  , NH   , chlorków, potasu i temperatury
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45°

Materiały

AISI 316 rura

S315/F
zanurzeniowa armatura
dla sond cyfrowych serii

S461 i S470

Materiały

obudowa polipropylenowa

śruba mocująca Nylon

NBR O-ring

Temperatura pracy

maksymalnie 80°C

Dostępne długości

na rysunku

S315/O
zanurzeniowa armatura
dla sond cyfrowych serii

S423, S401 i S406

Materiały

obudowa polipropylenowa

śruba mocująca Nylon

NBR O-ring

Temperatura pracy

maksymalnie 80°C

Dostępne długości

na rysunku

PCV kąt 45 stopni

Nozzle dysza do czyszczenia sondy cyfrowej

AISI 316 okucia i nakrętki

AISI 316 dysze

Przewód z medium czyszczącym jest połączony 
z dyszą przez przewód 1/4'' BSP. Sygnał

do czyszczenia pochodzi z przetwornika.

S315 armatury zanurzeniowe dla sond

cyfrowych firmy Chemitec
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-system do odgazowywania w celu uniknięcia dostawania się

pęcherzyków powietrza do komory pomiarowej

Dane techniczne
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420 mm 

Armatury przepływowe S461/INS i S461/DF

dla sond S461/T i S461/S
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Notatki:

MCC Mariusz Cabała
Biuro Handlowe:
Ul. Fabryczna 7
41-404 Mysłowice

Tel: 32 793 40 55
Fax: 32 614 10 45
E-mail: biuro@mcc.net.pl
www.mcc.net.pl


