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Zaawansowany miernik jednokanałowy

Łączy w sobie typowe cechy dla urządzeń OxyGuarda: wytrzymałość, 
dokładność oraz łatwą obsługę w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami. 

• Niezakłócony pomiar pH lub redox.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Opcjonalne wejście kompensacyjne.
• Zakres wybierany przez użytkownika.
• Sygnały alarmowe.
• Opóźniane sygnały alarmowe.
• Impulsowe wyjście do sterowania czyścikiem.
• 8 progów zadziałania.
• 8 bloków czasowych.
• 4 wyjścia przekaźnikowe.

OxyGuard Atlantic jest dokładnym, wytrzymałym oraz łatwym w użyciu tlenomierzem posiadającym cechy 
wystarczające na pokrycie większości potrzeb aplikacji. Mierzy zarówno rozpuszczony tlen jak i temperaturę – 
można wybierać jednostki pomiarowe.
Atlantic posiada 4 wyjścia przekaźnikowe, wyjście 4...20 mA oraz wejście kompensacyjne 4...20 mA. Atlantic posiada 8 
nastawialnych progów alarmowych oraz 8 modułów czasowych które można logicznie  połączyć w  obwody 
załączające urządzenia co dany czas, zwiększając przydatność funkcji.

Niech Atlantic zajmie się twoim pomiarem pH i redox!
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pH lub redox
- po prostu użyj elektrody którą chcesz mierzyć!
Atlantica można użyć zarówno do pomiarów pH jak i redox, w 
zależności od tego która elektroda zostanie użyta. Użytkownik 
możne wybrać zakres.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Atlantic posiada 4 przekaźniki oraz 8 progów. Zawsze będzie 
jedno wyjście przekaźnikowe którego można użyć do alarmu 
jeżeli poziom pH lub temperatury wyjdzie poza zakres. 
Atlantic mierzy dwa parametry i posiada połączenia logiczne 
więc wystarczy użyć jednego przekaźnika do alarmu niskiego i 
wysokiego.
Funkcje czasowe 

Atlantic posiada 4 moduły czasowe które można wykorzystać 
do różnych czynności. Np. można opóźnić alarm tak by 
wyzwolenie alarmu było w pełni uzasadnione. Z połączeniami logicznymi!
Automatyczna kompensacja temperatury

Jeżeli temperatura medium ulega zmianie, niezbędna jest 
automatyczna kompensacja pomiaru pH. Większość procesów 
przebiega przy specyficznej temperaturze więc temperatura jest 
nastawiana manualnie – temperatura jest kalibracji podczas 
kalibrowania a temperatura pomiarowa podczas pomiaru.

Jednakże zmiany temperatury pomiarowej można mierzyć i 
kompensować automatycznie podłączając czujnik 
temperaturowy.
Wybór dokładności

Najwyższa dokładność wymaga dłuższego pomiaru. Taka sama 
jest zasada przy kalibracji. Jeżeli potrzebny jest szybki pomiar, 
można ustawić Atlantica na szybszą kalibrację. Aby uzyskać 
wyższą dokładność można ustawić Atlantica aby kalibrował 
wolniej i dokładniej. Można również wybrać ile liczb 
dziesiętnych ma wyświetlać.

Wybór pomiędzy szybką 

lub bardziej dokładną 

kalibracją. 
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Półautomatyczna kalibracja pH

Kalibracja z Atlantic jest łatwa. Jest oczywiście 
niezbędne aby sondę przekładać do roztworów 
buforowych, ale Atlantic wyświetla dokładnie co 
należy robić, i dokonuje automatycznie nastaw.

Potrzebne są dwa roztwory buforowe – pH7 oraz pH4, 
oraz czysta woda do płukania elektrody. Roztwory 
buforowe do inicjowania kalibracji prowadzonej z 
Atlanic.

Pomiary redox są absolutne i nie wymagają kalibracji 
– roztwór kontrolny dostarczany jest przy zamówieniu 
Atlantica z sondą redox więc można sprawdzić 
poprawność działania.

Wybierz „2 point Cal”

Wyjmij sondę i wciśnij „OK”

Atlantic przypomni o wypłukaniu sondy 

Następnie należy zanurzyć sondę w pierwszym 
roztworze buforowym

Atlantic będzie kontynuował wyświetlanie instrukcji 
do samego końca kalibracji 

Atlantic może dozować zasadę...

Jeden z czterech przekaźników Atlantica można użyć 
do sterowania zaworem dozującym zasadę aby 
podnieść pH wody pomiarowej.

Oraz kwas...

Drugi przekaźnik może sterować zaworem dozującym 
kwas obniżający pH medium.

Lub zasadę i kwas

Oczywiście, z 6 progami oraz 4 przekaźnikami nie ma 
problemu aby Atlantic dozował zasadę lub kwas w 
zależności od potrzeby. Modułami czasowymi można 
dozować impulsowo, tak by zapewnić czas na reakcje.

Sterowanie czyszczeniem sondy

Czyścik usuwa zabrudzenia skompresowanym 
powietrzem, co jest bardzo efektywne. Moduł czasowy 
i przekaźnik w Atlanticu może sterować 
skompresowanym powietrzem,  podczas gdy drugi 
moduł czasowy „zamraża” sygnał wyjściowy podczas 
czyszczenia.
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Specyfikacja – Sonda OxyGuard pH
Warunki otoczenia: Sonda PVC: 10 bar przy 25°C, 2 bary przy 60°C.
Wymiary: Maks. Średnica 50 mm. Wysokość ok. 225 mm.
Gwintowane przyłącze: Gwint 1'' BSP
Gwintowana góra: Z Gwintem 1'' BSP w górnej części sondy.
Elektrody o małej wytrzymałości: pH 0...14; T: 0...60°C; Pmax 6 bar (przy 25°C). Hodowla ryb, woda itp.
Elektrody o dużej wytrzymałości: pH 0...14; T: 0...130°C; Pmax 6 bar (przy 25°C). Ścieki, przemysł itp. 

Specyfikacja – Przetwornik Atlantic
Obudowa: Obudowa z ABS, z wyświetlaczem, kontrolkami, przyciskami oraz brzęczykiem.
Wymiary i waga: s x w g: 213 x 185 x 95 mm, 1,2 kg.
Zasilanie i moc: 230 VAC, 115 VAC ±10% lub 9...36 VDC. 10 W. Określić przy zamówieniu.
Warunki otoczenia: -10 do +50°C. Maks. 90% wilgoci nieskondensowanej. Obudowa IP65.
Temp. Magazyn.: -10 do +60°C. Maks. 90% wilgoci nieskondensowanej.
Wejścia pomiarowe: Z sondy: sygnał mV. Zakres można skalować.
Wejście komp.: 4...20 mA. Skalowany. Maks. spadek napięcia 5V przy 20 mA.
Wyjście analogowe: 4...20 mA. Maks. Obciążenie 820 omy (całkowite). Wybrane przez użytkownika 

zakresy i parametry. W pełni izolowane galwanicznie od wszystkich wejść.
Wyświetlacz: Graficzny LCD z podświetlaniem. Maks. 4 znaki, 2 dziesiętne, 13 mm wysokości.
Dokładność 
konwersji:

Do wyświetlacza oraz wyjść analogowych <± 0,1% .
Nieliniowość oraz powtarzalność standardowo <± 0,1% wartości bieżącej.

Wyjścia 
przekaźnikowe:

4, z przełączaniem bezpotencjałowym styków (SPDT). Do wyboru tryb (bezpośredni 
lub odwrócony), oraz łączenie z parametrem lub argumentem log.
Maks. 200 VA lub 1 AAC, zalecane maks. 24VAC (Dozwolone maks. 250 VAC).
2A przy 24 VDC.

Funkcje logiczne: Bezpośrednia, odwrócona, mnożenie, Z połączeniami „and”; „not and”.
Alarmy/progi: 8, różnych histerez progu. Ustawiany parametr, wartość i łączenie.
Moduły czasowe: 8 – od 1 sek. do 9999999 sek. (99 dni). Wybierane okresy, stałe cykle, oraz wyłączenie. 

Może sam się aktywować lub być aktywowany alarmem. Może „zamrozić” wyjście.
Może aktywować przekaźniki. Można je kasować z panelu.

ZAMÓWIENIE: proszę zobaczyć kartę sondy pH.
B071: OxyGuard Atlantic bez sondy.

Rodzaj elektrody: Rodzaj sondy:
Z przepływem Zanurzeniowa Gwintowana

pH Małej wytrzymałości K01FVPLD K01SVPLD K01TVPLD
pH dużej wytrzymałości K01FVPHD K01SVPHD K01TVPHD
redox Małej wytrzymałości K01FVRLD K01SVRLD K01TVRLD
redox dużej wytrzymałości K01FVRHD K01SVRHD K01TVRH
Ps. Dodać „C” do typu dla wykonania z czyścikiem, lub/i dodać „TT” dla wykonania z gwintowaną górą.
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