
Зонд XB4-S мае вырашальнае значэнне з пункту гледжання эканоміі 

энергіі пры рабоце сильфона і аэрацыі рэзервуараў. Гэты тып 

вымярэння забяспечвае аптымальную канцэнтрацыю растворанага 

кіслароду ў вадзе ў залежнасці ад віда гадуемай рыбы.

Паглыбны зонд для вымярэння колькасці 
растворанага кіслароду ў вадзе
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Гэты зонд складаецца з галоўкі з нержавеючай сталі з магчымасцю 

замены датчыка (насадкі), корпуса з убудаванай электронікай і 

трывалага кабеля. Аптычныя кіслародныя зонды адрозніваюцца 

надзвычай доўгім тэрмінам службы пры мінімальных патрабаваннях 

да каліброўкі. Сіліконавая мембрана азначае, што зонды XB4-S 

таксама валодаюць значна больш высокай рэакцыйнай здольнасцю, 

чым аналагічныя зонды з тэфлонавым элементамі. 

Эфектыўнае і простае 
вымярэнне на рыбных фермах

Высокатрывалая абалонка, 
прызначаная для ўжывання ў 
прэснай і салёнай вадзе

Вымярэнні, якія выконваюцца 
незалежна ад плыні вады 
вакол датчыка
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Крыніца сілкавання Знешняя крыніца; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Выхадны сігнал 4 ÷ 20 mA

Дыяпазон вымярэння канцэнтрацыі кіслароду 0,0 ÷ 200,0 %;  0,00 ÷ 20,00 mg/l

Дакладнасць вымярэння канцэнтрацыі кіслароду 1% дыяпазону; ± 1 пам.

Час водгуку T98% < 60 s

Тэмпературная кампенсацыя аўтаматычна 0 ÷ 50 °C

Дыяпазон вымярэння тэмпературы 0 ÷ 50 °C

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

Датчык тэмпературы Ni 1000

Прынцып вымярэння гашэнне люмінесцэнцыі залежыць ад кіслароду

Клас бяспекi IP 68

Дыяпазон ціскаў ад 0 да 1 бар (0 ÷ 10 м вадзянога слупа)

Дыяпазон працоўных тэмператур 0 ÷ 50 °C

Дыяпазон тэмператур захоўвання -20 ÷ 70 °C

Памеры 270 x 36 мм

Памеры (скрынка) 320 x 200 x 75 мм

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

Вага (зонд + кабель 10 м) с кг

Спажыванне кіслароду адсутнічае

Неабходны расход адсутнічае

Асноўныя тэхнічныя параметры

Сістэма ўключае ў сябе

Здымны каўпачок з 
люмінафорам

Электроніка
і корпус зонда

Кабель
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