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50xx par

50xx par przetworniki 2,4 i 8-kanałowe z możliwością podłączenia 

sond cyfrowych i analogowych z zakresu oferty Chemitec

Kompletny przetwornik pomiarowy serii 50xx stosowany jest

w gospodarce wodno-!ciekowej. Ma mo"liwo!# pod$%czenia

i automatycznego rozpoznania czujników cyfrowych oraz

analogowych z zakresu oferty firmy Chemitec.

Dost pny!jest!w!wersji!dwu-!(2), cztero (4) lub ośmio (8)
kanałowej.

Interfejs u!ytkownika (HMI)

Programowanie za pomoc! klawiszy funkcyjnych:

� CAL klawisz z bezpo!rednim wywo"aniem menu Kalibracja

� GRAPH/USB klawisz z bezpo!rednim wej!ciem do danych

archiwalnych, wykresów graficznych oraz mo#liwo!$ zczy-

tania danych na pami!" PenDrive

� MODE klawisz do wyszukiwania pod"#czonych sond

Kolorowy wy!wietlacz LCD TFT o rozdzielczo!ci graficznej

480x272 (obszar widoczny to 95x 93mm) pozwala na jedno-

czesne wy!wietlanie wszystkich 4 pod"%czonych pomiarów.

Oprogramowanie i funkcje

Wewn trzny!rejestrator!danychz mo#liwo!ci% przechowy-

wywania do 250.000 rekordów i ich wy!wietlanie w formie

tabelarycznej i graficznej. Pobieranie danych do pami!ci PenDrive

lub poprzez RS-485 np. do programu C_NET

Programowalne wyj!cia analogowe (3 lub 4), mo#liwo!$

sterowania PID

Przetwornik dla:

ca$ego szeregu sond cyfrowych
firmy Chemitec oraz analogowych
z opcj$ pod&$czenia za pomoc$
konwertera AD series.

Mierzone parametry:

pH/ORP
tlen rozpuszczony
(metoda optyczna)
przewodno!"
m#tno!"
st#$enie suchej masy 
związki chloru

NO
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(ISE)
(ISE)
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3
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ChZT(UV)
BZT(UV)
TOC(UV)
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50xx par przetworniki 2,4 i 8-kanałowe z możliwością podłączenia 

sond cyfrowych i analogowych z zakresu oferty Chemitec

www

J-Box
Podłączenie sondwifi

kabel

pH tlen+amoniak mętność

pH tlen+amoniak mętność

50xx par
Przykładowa konfiguracja podłączeń dla ośmiu (8) sond:
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50xx par przetworniki 2,4 i 8-kanałowe z możliwością podłączenia 

sond cyfrowych i analogowych z zakresu oferty Chemitec

Dane!techniczne!przetwornika!50xx

Wy wietlacz

Rozdzielczo !

J"zyki#programowania

5#pojedynczych#klawiszy#funkcyjnych,#w#tym#szybkiego#dost"pu

[GRAPH#/#USB]#,#[ENTER#/#CAL]#,#[ESC#/#MODE]
Klawiatura

250.000 rekordów i przedzia"em nagrywania 15 s...120 min
Rejestrator

Metoda#rejestracji

w#formie#tabelarycznej#lub#graficznej#ze#wskazaniem#minimalnej,
maksymalnej#oraz# redniej#zapami"tanej#warto ci.#Funkcja#zoom

Wy wietlanie
zapami"tanych#danych

PID

cztery (4)
programowalne;#0/4...20mA#;#optoizolowane#;#zakresy#oraz#przypo-
rz$dkowanie#programowane#przez#U%ykownika

Wyj"cia analogowe

Wyj cia!przeka"nikowe

dla#warto ci#zadanej#(2)

czyszczenie:!programowalny!odst#p!(minimum!15min)!i!czas!trwania
pomi"dzy#00:00#a#24:00#hh:mm.#Podczas#trwania#czyszczenia#wszystkie

wyj cia!analogowe!i!przeka"nikowe!s$!zamro%one

alarmowy#/#czyszczenie#(2)

Wyj cie#alarmowe

Aktywacja!PID

Zakres proporcji

Czas

LCD#TFT#kolorowy

480#x#272#(obszar#widoczny#95#x#93#mm)

polski,#w&oski,#angielski,#francuski,#niemiecki,#hiszpa'ski,#rosyjski

pami"!#wewn"trzna#Flash#64Mbit#z#mo%liwo ci$#zapami"tania#do

nadpisywanie lub zako#czenie procesu na ostatnim rekordzie

zmienne#funkcje:#P,#PI#oraz#PID

na#wyj ciach#analogowych#oraz#przeka*nikowych

0...500#+

0:00...5:00#min

NAMUR;#2,4mA#w#zakresie#4...20#mA

sze !#(6)#;#wykorzystywane#jako#NO#;#maksymalne#obci$%enie#3A#przy
napi"ciu#230#VAC

ustawienie#punktu#oraz#zakresu#pracy#(histereza#/#kierunek#/#pauza);
regulacja#PID

alarm:#awaria#;#ustawienie#warto ci#max#i#min#i#czas#opó*nienia

jedno (1); programowalne;#0/4...20mA#;#optoizolowane#;#zakresWejście analogowe
oraz nazwa programowane przez Użytkownika ; dane dostępne poprzez
interfejsy komunikacyjne MODBUS lub PROFIBUS
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50xx par przetworniki 2,4 i 8-kanałowe z możliwością podłączenia 

sond cyfrowych i analogowych z zakresu oferty Chemitec

Dane!techniczne!przetwornika!50xx

Wej cia!przeka"nikowe!(2)

RS-485 programowalny do konfiguracji i zbierania danych w czasie
rzeczywistym lub pobierania i ich przechowywania

Porty!komunikacyjne

Pr"dko !

MODBUS#RTU#(standard);#PROFIBUS#DP#(opcja)Protoko&y#komunikacyjne

Napi"cie#DI

Pobór#mocy#DI

mo%liwo &!symulacji!wszystkich!wyj &!analogowych!oraz!cyfrowych
za#pomoc$#klawiatury#z#pozycji#menu

Sterowanie!r#czne

90...240#V#ac/dc#47...63#Hz#[opcja#24#V#ac/dc]Zasilanie

4#KVIzolacja

<#6#WPobór#mocy

EMI#/#RFI#CEI-EN55011#�#05/99Ochrona#elektryczna

na ciennyMonta%

-25...50#°CTemperatura#pracy

10...95+#,#bez#kondensacjiWilgotno &

-25...65#°CPrzechowywanie#i#transport

ABS!szary!RAL!7045Materia! obudowy

144#x#144#x#122.5#mmWymiary#(D#x#S#x#G)

IP#66Ochrona#IP

122.5#mmG&"boko !#monta%owa

1#kgWaga

aby!wy'$czy&!dozowanie!lub!aktywowa&!cykl!czyszczenia

24!V!dc/ac

10!mA!max

1200...38400

Protoko"y!komunikacyjne

MODBUS RTU (standard) dla konfiguracji, komunikacji
danych w czasie rzeczywistym lub pobierania danych
poprzez oprogramowanie C_NET

PROFIBUS!DP!(opcja)  

!ci"ganie danych przez Pendrive

Program C_NET

ETHERNET (na zapytanie)
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