
Зонд складаецца з галоўкі з нержавеючай сталі з абалонкай з 

ПВХ, корпуса з убудаванай электронікай і трывалага кабеля. 

Зонд XB1-S вымярае ток паміж электродамі і ператварае яго ў 

канкрэтныя значэння электраправоднасці. Значэнне ўдзельнай 

электраправоднасці паказвае, колькі растворанай солі 

знаходзіцца ў растворы.

Вымярэнне салёнасці вады з’яўляецца важным параметрам 

якасці вады.  Вымярэння, атрыманыя з дапамогай зонда XB1-S, 

азначаюць, што ў вадзе можа падтрымлівацца аптымальная 

канцэнтрацыя солі ў залежнасці ад віда гадуемай рыбы. Дзякуючы 

четырехэлектродной сістэме зонд таксама падыходзіць для 

выкарыстання ў моцна забруджанай і высокаправоднай вадзе.

Паглыбны зонд для вымярэння салёнасці 
вады на рыбаводных фермах

Эфектыўнае і простае 
вымярэнне на рыбных фермах
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Структура

Высокатрывалая 
абалонка

Таксама падыходзіць 
для выкарыстання 
ў забруджаных 
растворах

Электроды, вырабленыя 
з высокатрывалага 
вугляроднага кампазіта

Ахова электродаў ад 
росту біялагічнага 
абрастання

Мінімальныя 
эксплуатацыйныя 
выдаткі

Газ

Вада 
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Крыніца сілкавання Знешняя крыніца; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Дыяпазон вымярэння тэмпературы -20 ÷ 120 °C

Дакладнасць вымярэння тэмпературы ± 0,2 °C; ± 1пам.

Дыяпазон вымярэння электраправоднасці 0,00 ÷ 20,00 (30,00) μS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0) μS/cm

0 ÷ 2000 (3000) μS/cm

0,00 ÷ 20,00 (30,00) mS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0; 500,0) mS/cm

Дакладнасць вымярэння электраправоднасці ± 0,5 %; ± 1 пам.

Тэмпературная кампенсацыя аўтаматычна -5 ÷ 110 °C

Пастаянная тэмпературная кампенсацыя 0 ÷ 3 % / K; згодна з EN 27 888

Кантрольная тэмпература 25 °C

Дыяпазон вымярэння канцэнтрацыі 0 ÷ 300 г/л цi 0 ÷ 30 % (да 500 мСм/см); 5 дыяпазонаў

Дыяпазон вымярэння салёнасці 0 ÷ 70 г/л; 2 дыяпазоны

Дыяпазон працоўных тэмператур 0 ÷ 50 °C

Дыяпазон тэмператур захоўвання -20 ÷ 70 °C

Клас бяспекi IP 68

Памеры 270 x 36 мм

Памеры (скрынка) 320 x 200 x 75 мм

Матэрыял нержавеючая сталь 1,4404; PVC-U; PUR (кабель)

Асноўныя тэхнічныя параметры

Сістэма ўключае ў сябе

4-электродная сістэма Электроніка
і корпус зонда

Кабель
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