
Honeywell je v celosvetovom meradle popred-
ným reprezentantom meracej, regulaènej

a riadiacej techniky vo v�etkých oblastiach
priemyslu, analýzu vôd nevynímajúc.
Ku komplexným rie�eniam teraz pribudol
nový typový rad prevodníkov

DirectLine®, ktorý má spo-
loènú architektúru pre

�iroké portfólio
prístrojov na
a n a l ý z u

vody:

� DL 421 pre pH s plastovou sondou
Durafet® a sklenenou sondou Meridian® (obr. 1),

� DL 422 pre oxidaèno-redukèný potenciál (obr. 2),
� DL 423 pre elektrolytickú vodivos� (obr. 3),
� DL 424/425 pre rozpustený kyslík v rozsahu ppm/ppb

(obr. 4).

Unikátna architektúra prevodníkov typového radu
DirectLine® poskytuje výhody, ako napríklad:
� ni��ie náklady na in�taláciu � prevodník je integrovaný

so sondou,
� jednoduchá in�talácia � integrované vyhotovenie pre-

vodník/sonda odstraòuje potrebu kabelá�e a výrezu v
paneli alebo rozvádzaèi,

� jednoduchá obsluha � miestny displej a tlaèidlá zjednodu-
�ujú nastavenie i kalibráciu,

� on-line diagnostika � minimalizuje problémy pri h¾adaní
poruchy,

� krytie IP 66 � zaruèuje odolnos� voèi vode i prachu.

Napájanie 24 V DC je pripojené cez dvojvodiè, ktorý slú�i zá-
roveò aj ako prúdový výstupný signál. Výstup DirectLine®

mo�no priamo pripoji� na vstup monitora, zapisovaèa alebo
iného vyhodnocovacieho zariadenia, ktoré má �tandardný
vstup 4...20 mA a zabezpeèuje napájanie sluèky. Prevodníky
DirectLine® mo�no montova� priamo na sondu alebo oddele-
ne, pomocou prepájacieho kábla. Ide o vodotesné vyhotovenie
IP 66, ktoré je odolné voèi korózii, prièom ponúka indikáciu na
dobre èitate¾nom 4-miestnom displeji LCD.

Tri tlaèidlá na èelnom paneli umo�òujú
konfiguráciu a kalibráciu prevodníka pria-
mo na mieste nasadenia. Na displeji mo�-
no zvoli� zobrazenie meranej hodnoty
alebo teploty v °C. Na on-line displeji sa
mo�no presvedèi� o správnej èinnosti za-
riadenia pomocou jednoduchej a rýchlej
samodiagnostiky.

Výhody nepriná�ajú len samotné pre-
vodníky DirectLine®, ale aj jednotlivé
snímaèe � sondy.

pH sonda DL 1000 Durafet® II

Sonda Durafet® II skrýva v sebe iónovo citlivý tranzistor (ISFET),
ktorý je riadený elektrickým po¾om. Ve¾ký povrch referenèného

spoja lep�ie odoláva zaná�aniu a udr�iava spo¾ahlivý kontakt s me-
raným roztokom. Pou�itý plast robí elektródu Durafet® II takmer
nerozbitnou. Pripájací konektor umo�òuje rýchlu a ¾ahkú in�talá-
ciu alebo výmenu. Reakcia sondy Durafet® II je a� 10-násobne
rýchlej�ia, èo znamená kvalitnej�iu reguláciu a �etrenie surovina-
mi pri neutralizácii. Prednosti sondy sa uká�u najmä v prípade me-
rania s ve¾kými a èastými výkyvmi pH alebo teploty meraného roz-
toku. Vyrába sa aj vyhotovenie pre potravinársky a farmaceutický
priemysel. V tomto prípade elektróda znesie sterilizaènú teplotu
130 °C. V spojení so zosilòovaèom mo�no sondu Durafet® II pripo-
ji� aj k prevodníkom iných výrobcov.

Sondy DL 4000 na meranie

Sondy série DL 4000 sú urèené na meranie elektrolytickej vodi-
vosti. Na rozdiel od predchádzajúcich sond sú doplnené o pamä�

EEPROM, v ktorej sú ulo�ené informácie o sonde, ako napr.
kon�tanta sondy a kalibraèný faktor. Tieto informácie sa
automaticky prepí�u do prevodníka DL 423, a tak eliminu-
jú chyby pri konfigurácii alebo kalibrácii prevodníka, pri-
èom skracujú èas nastavenia a kalibrácie.

Rovnová�na sonda DL 5000 
pre rozpustený kyslík

Sonda DL 5000 na meranie obsahu rozpusteného kyslíka
vo vode v rozsahu ppm i ppb je vyrobená na základe paten-
tovanej technológie rovnová�nej sondy. Táto elektróda má
zanedbate¾nú spotrebu kyslíka zo svojho okolia, preto mô�e
mera� obsah rozpusteného kyslíka priamo v nádr�i so stoja-
tou vodou. Vïaka tomu u� nie je potrebné budova� cirkulaè-
ný okruh, ktorý zvy�uje náklady a nároky na údr�bu.
Rovnako nepotrebná je periodická výmena membrány, pre-
to�e pri zanesení staèí membránu len oèisti�, tak�e nedochá-
dza k znièeniu sondy.

Typické aplikácie pre uvedený rad prevodníkov DirectLine®

sú v priemyselných procesoch chemického, papierenského,
potravinárskeho a mliekarenského priemyslu, ako aj v èistiè-
kách odpadových vôd a rafinériách.
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Obr.1 DL 421
Obr.2 DL 422

Obr.3 
DL 423

Obr.4 DL 424/425
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