CARACTERÍSTICAS

•

Fácil de instalar usando módulos de plug
and play simples.

•

QUALIDADE DA ÁGUA ONLINE

acesso remoto rápido aos dados com
opção de telemetria.

•

SISTEMA DE MONITORAMENTO

Grande memória de armazenamento de dados
permite que os dados a serem monitorados para
mais longo

recuperações.

INTRODUÇÃO
Encardio-rito sistema de monitoramento de qualidade da água automática oferece uma gama de sensores que
monitoram vários parâmetros de qualidade da água. Qualquer combinação de sensores podem ser utilizadas
dependendo da aplicação, necessidade de monitorização preciso, local de medição ou o tipo de indústria. Gama
de sensores oferecido inclui:

•

•

COD -

Demanda de oxigênio químico

•

BOD -

Demanda de oxigênio bioquímico

•

NO2-N -

Nitrito

•

NO3-N -

Nitrato

sensor de pH / ORP

•

sensor de turbidez

•

sensor de condutividade

•

Sensor de Oxigênio Dissolvido

•

NH4 - sensor de Amónio

•

transmissão de sinal digital

•

Built-in log para análise

•

Fácil de manusear e manter.

APLICAÇÕES

sensor de espectrofotometria de que as medidas

•

tempo entre

•

estações de tratamento de efluentes industriais.

•

plantas de águas residuais /
tratamento de esgoto.

•

utilitários de tratamento de águas

•

plantas de neutralização

•

indústria de alimentos, piscicultura,
aquicultura

•

Químico

Produção

resíduos

•

Monitoramento remoto

do

a qualidade da água de superfície

A tecnologia digital de todos estes sensores pode armazenar os valores de calibração directamente no

•

Usinas térmicas

sensor. Este recurso permite ao usuário calibrar o sensor em laboratório e, em seguida, devolvê-lo ao seu
local de utilização.

limpeza

ao controle

é

unidade

conectado. Um compressor de ar separado

Data Analyzer

unidade

é também

Encardio-rito analisador de dados Modelo EQM104-DAS aceita a

fornecida com o sistema, que é controlada

entrada de toda

pelo sensor

tipos de Encardio-rite

unidade de interface

sensores de qualidade da água fornecida, bem como muitos outros tipos

limpeza

de sensores, como o sensor de nível de água, que são muitas vezes

configurável

utilizados em conjunto com os sensores de qualidade da água. Ele é

para

os sensores nas
intervalos.

isto

Além disso

controla a duração rajadas de ar e número

projetado em torno de uma potência baixa, PC compacto e poderoso

de explosões de ar.

rodando o sistema operacional Microsoft Windows 7. A ausência de
qualquer parte móvel como ventiladores ou discos rígidos aumenta a
fiabilidade e tempo de vida da unidade, que é geralmente instalada em
condições de campo. O analisador de dados está alojado numa caixa de
aço em pó revestido resistente tempo passível de ser vedado que
contém também uma rede GSM / GPRS telefone celular
EQM104-DAS

modem para transmissão de dados para um servidor remoto. O analisador de dados podem ser fornecidas com ou
sem um grande painel visor LED local que pode apresentar os valores dos parâmetros medidos no momento. O

interface do sensor e
limpeza de ar da unidade

analisador de dados pode ser alimentado por uma bateria de 12 V de corrente apoiado ou fornecimento de energia
solar, como uma opção configurado fábrica.

Entre os sensores de qualidade da água e do EQM104-DAS, interface de sensor e ar

unidade de compressor de ar
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SPECTROPHOTOMETER: COD, BOD MEDIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

EQM104-OPUS é um sensor robusto que mede parâmetros como COD,
BOD, NO2-N e NO3-N. Os valores medidos são determinados a partir do

tipo de medição na gama

miniatura de alta-fim

/ VIS UV

(200-720 nm)

Faixa de medição

COD: 0 a 5000 mg / l BOD: 0

alto conteúdo de informação de dados espectrais. Enquanto encomendar,

a 5000 mg / l de NO2-N: 0 a

por favor mencione os parâmetros a serem monitorados, uma vez que irá

200 mg / l NO3-N: 0 a 100
mg / l

determinar o preço .

O limite de intervalo de medição e detecção de modelo EQM104-OPUS
podem ser modificadas utilizando-se diferentes combinações de matriz de
água e respectivos componentes.

caminho de resolução óptica

1 mg / l

comprimentos gama Profundidade

1, 2, 5,10 ou 50 milímetros 300

limpeza do sensor

Auto-limpeza do sistema óptico

m

por jacto de ar, a intervalos de
unidade de controlo ajustáveis

O EQM104-OPUS pode ser colocado no afluente e efluente da estação de
tratamento de águas residuais permitindo dados de vigilância precisos e

Temperatura de operação.

0 a 50 ° C

em tempo real. Ele tem um embutido 2 GB de memória, o que o torna

Protecção

IP68 - cabo incluído

adequado para aplicações independentes no campo. A lente com

interface digital

RS485 Modbus

revestimento nano e sistema de jateamento de ar opcional do sensor de

Habitação

SS AISI 316
(Titaniumoptional)

garantir o mínimo de manutenção.
Tamanho (DXL)

pH / MEDIÇÃO ORP

48 X 460 (mm)

ESPECIFICAÇÕES
método de medição

Digital

Faixa de medição

0 a 14 unidades de pH

Precisão

Melhor do que 0,005 pH

repetibilidade

98%

Sensor de temperatura

PT100

condutividades de 50 mS / cm e para as águas residuais com maior

Temperatura de operação.

0 a 50 ° C

condutividade de 200 mS / cm.

Protecção

IP68 - cabo incluído

A tecnologia especial aumentar a vida útil da sonda, antes uma

interface digital

RS485 Modbus RTU

necessidade para reabastecer. Este sensor foi projetado para aplicações in

Habitação

Ryton e PVC

situ portáteis e em.

Tamanho (DXL)

29 x 299 (mm)

Modelo EQM104-pH foi concebido para trabalhar sob condições duras.
Das montanhas água pura com condutividade tão baixo quanto 20 S / cm,
lagos e rios
(100-2000

S / cm),

água do mar

com

TSS / medição de turbidez
Modelo EQM104-T é usado para medições ópticas de sólidos em
suspensão na água industrial e processar-se a 30 g / l. A sonda utiliza o
método de medição da absorção de luz. A sonda é compacto, robusto e
luz. Ela não requer consumíveis e, portanto, tem uma manutenção mínima.

ESPECIFICAÇÕES
método de medição

absorção de luz

Faixa de medição

0 a 30 g / l

Precisão

± 3% FS

repetibilidade

98%

Temperatura de operação.

0 a 60 ° C

Protecção

IP68 - cabo incluído

interface digital

RS485 Modbus RTU (4-20
mV opcional)

Modelo EQM104-T tem uma faixa de medição extremamente ampla, com
facilidade de conseguir melhor resolução para cada valor medido com a

Habitação

SS AISI 316

função Auto Range.

Tamanho (DXL)

42 x 210 (mm)

medição de condutividade
Modelo EQM104-C é utilizado para a medição digitais de condutividade em
água pura e de processo. Método de medida é, com dois eléctrodos

ESPECIFICAÇÕES
método de medição

Condutora com dois
eléctrodos (grafite)

Faixa de medição

0 - 20000 uS

Precisão

± 1 mS

Sensor de temperatura

NTC integrado

O sensor de medição de condutividade dá confiável, uma vez que utiliza

Temperatura de operação.

- 10 a 45 ° C

eléctrodos de grafite. Sensor tem um corpo de PVC sem quaisquer partes

Protecção

IP68 - cabo incluído

mecânicas móveis.

Habitação

PVC

Tamanho (DXL)

33 x 220 (mm)

condutores e compensação de temperatura.

SOLUBILIZADAS medição de oxigênio

ESPECIFICAÇÕES
método de medição

Modelo EQM104-DO é baseado na tecnologia óptica luminescente,

medida óptica por
luminescência

usada para medir e controlar a concentração de oxigénio

Faixa de medição

0 a 20 mg / l

Precisão

± 0,01 mg / l ou ± 1%

Sensor de temperatura

NTC integrado

Temperatura de operação.

- 10 a 60 ° C

requisitos no final do usuário e ele usa uma tecnologia ultra-baixo consumo

Protecção

IP68 - cabo incluído

de energia. Tem a capacidade para definir a salinidade e a pressão

interface digital

RS485 Modbus RTU

barométrica para a compensação do valor de oxigénio que tem quase

Habitação

SS AISI 316

nenhuma deriva, que reduz a manutenção para um mínimo.

Tamanho (DXL)

33,4 x 196,3 (mm)

em biológico

limpeza

processo de instalação de tratamento de águas residuais. Modelo

EQM104-DO tem

não

calibragem

MEDIÇÃO DE AMÓNIO

ESPECIFICAÇÕES

Modelo EQM104-NH4 é baseado em eléctrodos selectivos de iões
para controlar o desempenho do ião de amónio. Os sensores são
substituíveis individualmente e são construídos de tal maneira que
eles proporcionam a máxima eficiência e velocidade de resposta.

método de medição

Ion Selective Electrode

Faixa de medição

0 a 100 ppm

Resolução

1 ppm

classificação profundidade

10 m

Temperatura de operação.

0 a 50 ° C

Protecção

IP 68

Habitação

AISI 316 e corpo de PVC
preta.

Um eléctrodo de referência com particularmente elevado
Tamanho (DXL)

desempenho e com uma elevada capacidade de compensação de

76 x 334 (mm)

os poluentes tem sido
incluído para melhorar a estabilidade e a sensibilidade dos
sensores.
No anel de protecção do suporte de sonda são integrados bicos de
limpeza, que podem ser conectados a uma linha de água ou de ar
comprimido. O sistema de limpeza é controlado directamente pela
unidade de controlo.

ALIMENTAÇÃO

SPECTROPHOTOMETERIC
SENSOR
UNIDADE AIR COMPRESSOR

LOCAL DE

SENSOR pH

LINHA DE DADOS
230 VCA

TSS SENSOR

PODER LINE (UPS
SENSOR INTERFACE &
UNIDADE DE AR DE

sensor de condutividade

LIMPEZA DE CONTROLE

CLOUD WDMs

SUPORTADO)

SERVIDOR

DAS UNIDADE COM

TELA
INTERNET
REMOTO PC USUÁRIO / PORTÁTEIS

Sensor de oxigênio dissolvido

FLUXO DE METER

Corretor virtual Para USUÁRIOS VÁRIOS

Página 3 de 4

FLUXÔMETRO
Encardio-rito oferece uma vasta gama de medidores de caudal para várias aplicações de
medição de fluxo de água / líquidos nos tubos e em canal aberto.

medidores de caudal electromagnéticos, bem como em linha e a braçadeira em medidores de

ESPECIFICAÇÕES

Tipo

Eletroímã

Construção

SS AISI 316 com forro de
borracha dura

material de flanges

aço macio

Capacidade

Para atender 50/65/80 tamanhos

fluxo de ultra-sons estão disponíveis para medição de água / líquidos em tubos de diâmetro

de tubos mm ou como pela

diferente. Os medidores de fluxo tem uma excelente precisão e são adequados para as

exigência local

aplicações mais exigentes. Estes podem ser utilizados para a gama corrosivos e agressivos de

interface digital

RS-485 Modbus RTU

líquidos condutores incluindo todos os líquidos electricamente condutoras com ou sem sólidos,

Exibição

Digital para fluxo

por exemplo água, águas residuais, lamas, pastas, alcalis, etc.

Nos medidores de caudal electromagnéticos, a tensão induzida não é afectado
pelas propriedades físicas do líquido como temperatura, viscosidade, pressão,
densidade e condutividade, desde que a condutividade do líquido é medida
acima do nível mínimo limiar. Para a medição fiável do tubo deve ser
completamente cheio de líquido. Os medidores de fluxo de ultra-sons permitem a
medição flexível do lado de fora do tubo, sem interrupção do processo. Estes não
têm peças móveis, portanto, precisam de menos manutenção.

Medidores de vazão para canal aberto tem várias opções de açudes e venturies. Para mais detalhes sobre medidores de fluxo, entre em contato fábrica
com exigência específica.

Apresentação de dados, arquivamento e MUNDO amplo acesso através do serviço ENCARDIO-RITE nuvem pública
Encardio-Rite oferece serviço de monitoramento web baseada
em nuvem público aos seus clientes para recuperar dados de
dataloggers, arquivando os dados recuperados em um banco
de dados SQL, processando os dados e apresentar os dados
processados em tabular e formas gráficas mais adequadas
para facilitar a interpretação dos dados registrados. As tabelas
e gráficos relacionados com qualquer site ou sites podem ser
acessados por pessoal autorizado que pode fazer login para o
seu site usando o ID de login fornecido e senha de acesso a
partir de qualquer lugar do mundo através da internet usando
mais padrão e

navegadores populares como o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FICHA DE DADOS 1407-1416 R03
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