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MODUŁOWY  ZESTAW  CZUJNIKÓW  

DO  MONITOROWANIA  
JAKOŚCI  WODY 

 

 

W połączeniu z CELLO 4S                            
– bateryjnie zasilany punkt 
pomiarowy umożliwiający 

monitorowanie, rejestrowanie                      
i przesyłanie wielu parametrów 

jakości wody przez sieć GSM 

 

 

 

 

Kluczowe korzyści: 
 

• Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości wody - zasilane bateryjnie 

• Można rejestrować wiele parametrów jakości wody 

• Każdy czujnik jakości wody i przetwornik umieszczony w zminiaturyzowanej obudowie 

• Czujniki są łatwo montowane w zintegrowanej szynie za pomocą prostego połączenia 

bagnetowego 

• Łatwa instalacja w pobliżu odbiorcy wody lub końcówki sieci 

• Dane i alarmy progowe są natychmiast przesyłane przez Cello 4S, poprzez sieć GSM 

• Potencjalne problemy z jakością wody są odpowiednio wcześnie wskazywane,                     

co pozwala uniknąć skarg klientów i umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych 

• Analiza mętności wody pomaga w przewidywaniu dużych awarii sieci wodociągowej 
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Specyfikacja techniczna 

 

Wymagany przepływ Regulowany, do 0,2 l/min 

Wyjścia czujników 0–2,5V i RS-485 

Dostępne czujniki 

Parametr i zakres: 

Chlor wolny 0-5,00 ppm 

Przewodność 0-2000 μS 

pH 2-12 pH 

Mętność 0-40,00 NTU 

Ciśnienie 0-200 m (0-20 Bar) 

Rozdzielczość: 

0,01 ppm 

1 μS 

0,01 pH 

0,01 NTU 

0,2 m 

Inne typy czujników i konfiguracje mogą być dostępne na zapytanie 

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji 

*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia 
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