
Sonda XB4-S je ključnega pomena s stališča prihranka energije, ki je 

povezan z delovanjem mehov in prezračevanjem posod. Ta vrsta meritev 

zagotavlja optimalno koncentracijo kisika v vodi glede na vrsto ribe, ki jo 

gojite.

Podvodna sonda za merjenje
kisika v vodi
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Ta sonda ima glavo iz nerjavečega jekla z možnostjo menjave senzorja (CAP) 

ohišje z vgrajeno elektroniko ter vzdržljivim kablom. Optične sonde za kisik 

odlikuje njihova izredno dolga življenjska doba z minimalnimi potrebami

po kalibriranju. Silikonska membrana zagotavlja sondam XB4-S dosti višje

sposobnosti reakcije v primerjavi s podobnimi sondami, ki imajo elemente 

iz Teflona. 
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Napajanje Zunanji vir; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Izhodni signal 4 ÷ 20 mA

Razpon meritve koncentracije kisika 0,0 ÷ 200,0 %;  0,00 ÷ 20,00 mg/l

Natančnost meritve koncentracije kisika 1 % razpona; ± 1dig.

Odzivni čas T98% < 60 s

Kompenzacija temperature samodejna 0 ÷ 50 °C

Razpon meritve temperature 0 ÷ 50 °C

Natančnost meritve temperature ± 0,2 °C; ± 1dig.

Senzor temperature Ni 1000

Princip meritve Nižanje luminiscence zaradi kisika

Ocena zaščite IP 68

Razpon tlaka 0 do 1 bar (0 ÷ 10 m vodni stolp)

Razpon operativne temperature 0 ÷ 50 °C

Razpon temperature pri shranjevanju -20 ÷ 70 °C

Dimenzije 270 x 36 mm

Dimenzije (zaboj) 320 x 200 x 75 mm

Material Nerjaveče jeklo 1,4404; PVC-U black, PUR (kabel)

Teža (sonda + 10m kabel) 1,7 kg

Poraba kisika ga ni

Zahtevan pretok ga ni

Osnovni tehnični podatki 

Sistem vključuje

Odstranljiv pokrov
z luminophore

Elektronika
in ohišje sonde
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