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Localização do número de série
O número de série do instrumento está na etiqueta do produto afixada ao corpo do instrumento. Número Serial para o os
sensores ficam gravado no corpo individualmente.

Desempacotamento e inspeção
Seu equipamento foi inspecionado com cuidado antes de enviar. Verifique se o equipamento não sofreu danos físicos
durante o transporte. Notifique a In-Situ se se a transportadora entregou o equipamento danificado. Não opere o
equipamento caso ele esteja danificado.

Exceto materiais de embalagem para o armazenamento e o transporte futuros de seu equipamento.

Obtendo o serviço de reparo
Se suspeitar que o seu sistema está a funcionar mal e é necessário reparar, pode ajudar a assegurar manutenção
seguindo estas diretrizes:
1. Ligue ou envie um E-mail para o suporte técnico in situ. Modelo do produto e número serial disponíveis.
2. Estar preparado para descrever o problema, incluindo a forma como o produto foi utilizado e as condições
observadas no momento da avaria.
3. Se o suporte técnico determinar que o serviço é necessário, ele pedirá que sua empresa preencha a RMA de
manutenção para aprovar um montante monetário especificado para as taxas de reparação.
4. O suporte técnico atribuirá um número de RMA (autorização de devolução de material).
5. Limpe o produto conforme descrito no manual.
6. Se o produto contiver uma bateria substituível, retire e guarde-a, a menos que esteja a devolver o
sistema para o um reembolso ou apoio técnico caso contrário.
7. Embale cuidadosamente o seu produto na sua caixa de transporte original, se possível.
8. Marque o número de RMA claramente na parte externa da caixa.
9. Emita o pacote, enviando pré-pago, a:
In situ
ATTN: Reparos
221 East Lincoln Avenue Fort Collins, co 80524
10. A garantia não cobre danos durante o trânsito. In-situ recomenda seguros para o todos os as remessas. Garantia,
reparos e manutenções.
Fora dos EUA.
Contacte o seu distribuidor in situ internacional para obter informações de reparação e assistência.

1-970-498-1500
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Diretrizes para limpeza de equipamentos devolvidos
Por favor, ajude-nos a proteger a saúde e a segurança dos nossos funcionários limpando e descontaminando
equipamento que tenha sido submetido a perigos biológicos ou de saúde do pote, e rotulando tais equipamentos.
Infelizmente, nós não podemos serviços eu equipamentos sem tal notificação. Por favor, completa essas
informações na página 12 anos de (ou uma declaração semelhante certificando que o equipamento foi limpo e
descontaminado) e enviar ele para nós com a cada instrumento.
• Recomendamos o produto de limpeza de vidro, Alconox, disponível a partir de in-situ e de fornecimento de
laboratório e empresas.
• Limpe todos os cabos e remova toda a matéria estranha.
• Limpe os conectores do cabo com um pano limpo e seco. Não submergir conectores de ligação.
• Limpe o aparelho, incluindo o nosecone, a cabeça do cabo e as tampas protetoras.

Ele Em torno Instrumento Para devolvido ao nosso centro de serviço para ca reparação onde
recalibração sem uma declaração que foi limpo e descontaminado onde é um opinião do nosso serviço
representantes isso a equipamentos apresentam torno potencial saúde onde biológica perigo, nós
reserva a direito a um reter serviço até um certificação adequada é obtido.

Descontaminação & declaração de limpeza
Nome da empresa

Telefone

Endereço
Cidade

Estado

Tipo de instrumento

Número de série

Contaminante (s) se conhecido)

Procedimento (s) de descontaminação utilizado

Limpeza verificada por

Título

Data
Segurança
• Não mergulhe o Wireless troll com ou seu dispositivo móvel em líquido.
• Assegure-se de que os sensores, ou os plugues do sensor, estejam inseridos completamente nas portas, de modo
que nenhum líquido pode entrar no instrumento.
• Assegure-se de que a tampa do sensor RDO é pressionada firmemente sobre a lente do sensor e é
nivelada com o instrumento antes de submergir em líquido.
• Substitua o cabo se o isolamento ou os conectores estiverem danificados.
• Certifique- se de que os anéis da sonda e do sensor estão limpos e livres de danos.

1-970-498-1500
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Bumpers
Instrumento
Motor do
limpador
Sensores (4)
O restritor
Tampão de
extremidade
Bumpers

8. conector de engate rápido

A borda lisa do
conector alinha -se
com a borda Lisa
do cabo áspero.

Portas do
sensor

1-970-498-1500
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Dispositivo de comunicação
Você vai precisar de um dispositivo de comunicação para calibrar, configurar e implantar o Aqua TROLL
500.

Wireless TROLL Com
Fornece energia para o Aqua TROLL 500.
Configure e implante com um dispositivo Android através do
Bluetooth.
Conecta a Aqua Troll 500 a um PC via USB ou Bluetooth.

Cabo
Conecta o Aqua Troll 500 Um Em torno Troll
com Wireless, Usb Troll com Onde
Cubo/tubo.
Exalado ou não ventilado.

Sensores

Sensores disponíveis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1-970-498-1500
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Temperatura
Condutividade/temperatura
pH/ORP
RDO
Turbidez
Amónio
Cloreto
Nitrato
Clorofila a
BGA-PC
BGA-PE
Rodamina WT
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Software
Win-situ 5 Software
para PC

Aplicativo móvel VuSitu
Calibrar, Configurar e implantar
o Aqua troll 500 de um
Dispositivo Android habilitado para
Bluetooth.

Calibrar, configurar e
tomar leituras com o
Aqua troll 500 a partir
de um PC.

Faça o download no www.in-situ.com

Play Store / APP Store

Telemetria
Tubo 300

Cubo 300

Power Aqua troll 500
em aplicações de
monitorização remota

Ligue até cinco
instrumentos em aplicações
de monitorização remota

Enviar dados para
Hydrovu ou outro
servidor FTP.

Enviar dados para
Hydrovu ou outro
servidor FTP.

* Cubos e tubos estão disponíveis com alimentação via bateria ou painel solar.

1-970-498-1500
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Dimensões do instrumento

6 cm

1-970-498-1500

10

www.in-situ.com

Aceder ao menu LCD

Tela LCD exibirá o status
do sensor na ativação.

Segure o instrumento
horizontalmente e lentamente
toque o logo doAqua troll 500
de 3-4 vezes para ver o menu
principal.

Selecione um item quando
seu plano de fundo fica
preto tocando no
instrumento uma vez.

Você pode ativar a
comunicação Bluetooth
diretamente como sonda
através da opção de menu
Bluetooth.

Incline o instrumento para
a esquerda ou direita para
percorrer as opções do
menu.

Possíveis status da
porta
Sensores instalados

Plugues de porta
instalados

Erro de sensor/porta

Possíveis status de
energia
Nível de energia dentro
de especificações

1-970-498-1500

Nível de energia não
dentro de
especificações
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Possíveis status
Conectado via Bluetooth

conectado via cabo

Mensagens de erro
Porta(s) vazias

1-970-498-1500

CAP expirado
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Componentes do sistema
Componentes da unidade base

Número da peça

Sensor RDO

0063450

Combinação de pH/sensor de ORP

0063470

Turbidez

0063480

Combinação de condutividade/ sensor de
temperatura ou independente sensor de
temperatura

0063460, 0063490

Sensor de amônio

0033700

Sensor de cloreto

0033720

Sensor de nitrato

0033710

Sensor de Clorofila A

0038900

Sensor de BGA-PC

0038920

Sensor de BGA-PE

0038930

Sensor do WT de RHODAMINE

0038890

Câmara de armazenamento dupla inoxidável

0079880

Plugue da porta do sensor

0063510

Amortecedores de borracha (2)

0079880

Plugue da porta do limpador ou do limpador

0063500, 0064630

Acessórios comprados separadamente
Wireless TROLL com para Android

0031240

Tablet Android robusto

0064860

Cabo
Cabo despojado e estanhado com conector
macho

0053310

Conector de anteparo Twist-lock

0053240

Extensor de cabo

0051490

Grande dessecante (conector de titânio)

0051810

Dessecante grande (conector ABS)

0053550

1-970-498-1500
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Dessecante pequeno (3 Pack) - dessecante de
armazenamento

0052230

Kit de recarga dessecante para dessecante
grande ou externo

0029140

Calibração e manutenção
Kit de substituição RDO X Cap

0079790

RDO tampa rápida

0066800

Kit de junção de referência de substituição de
pH/ORP & ISE

0078990

Kit escova Wiper

0079810

Kit de manutenção

0078940

Protetor Antifouling de cobre

0076100

Solução Quick-Cal para calibrar
fazer, condutividade, pH e ORP

0033250

Kit de calibração de oxigênio dissolvido

0032110

Kit de calibração DO campo

0080830

Kit de calibração de condutividade (completo)

0032090

Kit de calibração de condutividade (baixo)

0032630

Kit de calibração de condutividade (alta)

0032640

Kit de calibração de pH

0032080

Kit de calibração de pH/ORP

0032120

pH & solução de armazenamento ISE

0065370

Soluções de calibração individuais

Veja o site

Kit de calibração de amónio (inclui 1 litro
cada: 14 ppm, 140 ppm, 1400 ppm, di água)

0032140

Kit de calibração de cloreto (inclui 1 litro
cada: 35,5 ppm, 355 ppm, 3545 ppm, di
água)

0032150

Kit de calibração de nitrato (inclui 1 litro
cada: 14 ppm, 140 ppm, 1400 ppm, di
água)

0032130

1-970-498-1500
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Tome leituras ao vivo com um Aqua troll 500, cabo robusto, Wireless troll com e um Dispositivo
Android/IOS.

Wireless TROLL Com
Alimenta o Aqua troll 500 durante
leituras ao vivo.
Comunica com o aplicativo móvel VuSitu
via Bluetooth.

Cabo robusto
Conecta o troll Wireless com o
instrumento.

Aqua TROLL 500
Leva leituras ao vivo e transfere
dados para o Wireless troll com
através do cabo robusto.

1-970-498-1500
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Siga as etapas abaixo para configurar e implantar o Aqua troll 500 quando você pretende tomar as
leituras em tempo real. Vera próxima página para as informações sobre o definindo até e usando o
instrumento no monitoramento.

Descompacte o instrumento.
Remover sonda, sensores e suprimentos de manutenção da caixa.

Instale o tampão RDO e o sensor de pH/ORP.
•

Se o seu instrumento incluir um sensor de pH/ORP, você precisará instalá-lo antes da
calibração e Deployment.

•

Instale o tampão RDO no sensor RDO.

Baixe e instale o software.
• Usuários de PC visitam www.in-situ.com
• Usuários de dispositivos móveis: Play.google.com

Conecte o instrumento ao TROLL com.
• Anexar o cabo robusto para o troll com e Aqua troll 500.
• Pressione o botão Power no Troll com e emparelhe com o aplicativo móvel VuSitu.

Calibrar.
• Realize uma calibração simples ou multiponto.

Configure o instrumento e tome as leituras.
a. Crie um site em VuSitu.
b. Faça leituras no instantâneo do VuSitu ou no modo de leituras ao vivo.
c. Salve leituras e compartilhe via e-mail, SMS ou armazenamento em nuvem.

1-970-498-1500
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Remova o
restritor.

Instale o motor
do limpador.

Instale os sensores em qualquer
ordem.

Alinhe o sensor com o rasgo do
motor do limpador.

Aperte o parafuso de fixação
na base de cada sensor.

Desaparafuse a tampa de
extremidade do restritor.

Gire o restritor e instale
com furos do restritor
perto
do
Centro
do
instrumento
para
a
calibração.

Inverter restritor e substitua a
tampa final antes da
implantação.

1-970-498-1500
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O sal pode acumular em torno das junções de referência dos sensores de amônia,
cloreto, Nitrato e pH. Enxaguar com água deionizada para remover qualquer acúmulo.

Potencial acúmulo de sal. Enxaguar
com a água deionizada se necessário.

Antes de utilizar os sensores ISE pela primeira vez, substitua a solução de enchimento
de referência. Condição a sensores por imersão na calibração padrão por 4 a 24 horas
antes para operação. Este passo não é necessário para o sensor de pH.

1

Desapertar junção de referência.

2

Substitua a solução de enchimento

de referência.

A escova pode severamente reduzir a vida do CAP RDO. O desgaste varia de acordo com
a aplicação. Verifique o desempenho antes para o uso e substitua o CAP se necessário.

Inspecione o CAP antes de
cada uso. Se for danificado,
substitua o CAP.

RDO

1-970-498-1500

Escova
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Você deve conectar o Aqua Troll 500 ao Wireless Troll Com para calibrar o
instrumento e configurar onde realizar as leituras ao vivo.

Anexar cabo robusto ao
Wireless Troll Com.

Prenda a extremidade
oposta do cabo ao Aqua Troll
500.

Pressione o botão de energia.

Transfira e instale o aplicativo móvel VuSitu a partir da Google Play ou APP Store.

Ative o Wireless
Troll Com e abra o
aplicativo móvel
VuSitu.

Selecione escolher
ou Adicionar um
dispositivo:

1-970-498-1500

Selecione adicionar
novo dispositivo ao
conectar pela
primeira vez.

Localize o número de
série na tampa
amarela do Wireless
Troll Com.

Selecione o
equipamento
de acordo com
o Serial
Number
Indicado.

19

Na tela de configurações
Bluetooth do dispositivo,
toque em número de série
do Wireless Troll Com.

Clique em
desconectar
para
selecionar
outro
equipamento.
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Depois de emparelhar com o Wireless Troll Com, o aplicativo exibirá sempre a tela
do instrumento conectado. Você pode acessar todas as funções a partir desta tela.

Tela de instrumento conectada
Acessar
Ajuda

Menu de acesso

Faça leituras
únicas ou registre
continuamente em
intervalos de dois
segundos.

Calibrar
Sensores.
Acesse o relógio
do instrumento e
as configurações
de telemetria.

Desconecte o
app do
Instrumento.

1-970-498-1500
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Selecionando com pressão e deslize
Longaimprensa

Deslize
para a
esquerda

Deslizar para a direita

Pressione e segure
qualquer um dos itens
em uma lista de
arquivos.

Pressione um Item e
deslize para a
esquerda para revelar
os ícones de exclusão
e compartilhamento.

Pressione qualquer item em
uma lista e deslize para a
direita para revelar o ícone
de compartilhamento.

21
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Agora você pode
selecionar dois ou
mais itens.

1-970-498-1500

Calibração baseada em solução
Use o procedimento baseado em solução descrito abaixo para calibrar todos os sensores, exceto RDO.
Que você vai precisar para os seguinte Itens.
•

Padrão de calibração, ou vários padrões para calibrações multiponto

•

Wireless Troll Com conectado ao Aqua troll 500

•

Dispositivo Android habilitado para Bluetooth

Conecte a sonda Aqua Troll
com Wireless e emparelhe
com o VuSitu.

Agitar suavemente a sonda em
movimento circular para
enxágue-o dentro de restritor
e sensores.

1-970-498-1500

Em VuSitu, clique em
calibrações na tela do
instrumento conectado e
escolha o sensor para
calibrar.

Descarte a água di e repita
o procedimento de enxague
mais duas vezes com 10-20
ml de sua primeira
calibração padrão.

22

Retire a tampa do instrumento
e despeje 10-20 ml de água di
em restritor.

Siga as instruções em VuSitu para
realizar a calibração.

www.in-situ.com

RDO 100% calibração de saturação: ar saturado de água
Use o procedimento abaixo para calibrar o Aqua troll 500 RDO sensor, ou ver a próxima
seção para um método alternativo.

Esponja

Coloque o limitador no modo
de calibração (furos perto do
centro do instrumento).

Saturar uma pequena
esponja com água.

Reinstale a tampa final e
deixe a esponja em restritor
durante cinco minutos.

Siga as instruções em VuSitu para
terminar a calibração.

Coloque a esponja no restritor.

RDO 100% calibração de saturação: saturação Bubbler
Flip

Encha um Bubbler da
saturação de 100% dois
terços com água da
torneira.

Coloque sonde em Bubbler.

1-970-498-1500

Ligue o bubbler e aguarde
5-10 minutos para 100% de
saturação.

Coloque o sonde no modo de
implantação lançando restritor 180
graus.

Abrir a Vusitu Mobile app e toque
em calibrações > saturação de RDO.

23

Siga as instruções em VuSitu para
terminar a calibração.

www.in-situ.com

RDO salinidade configuração
O Aqua troll 500 inclui compensação de salinidade automática. Este recurso requer um sensor de
condutividade e pressão. Com estes sensores instalados, a sonda faz a compensação da salinidade.
Para a mudar o valor da compensação, siga estas etapas:

Selecione configurações do instrumento no menu na
parte inferior da tela.

No menu principal do VuSitu, selecione o
instrumento conectado.

No menu configurações do instrumento,
selecione configuração de salinidade.

1-970-498-1500

Insira a configuração de compensação de
salinidade desejada e pressione salvar.

24

www.in-situ.com

Para fazer leituras ao vivo com o Aqua Troll 500 e o aplicativo móvel o VuSitu, a
Sonda deve ser conectado um em torno Troll com Wireless.

Modo de leituras instantâneas

Faça uma leitura única
e salve no arquivo de
instantâneo.

Tome leituras em
intervalos de dois
segundos.

Exibir arquivo de
instantâneo de Menu >
arquivos de dados.

Exibir arquivo do menu >
arquivos de dados.

Marque a opção snapshot.

1-970-498-1500
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Opção verificar ao vivo.
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Exportando arquivos de dados

Use o menu na parte
superior esquerda para
acessar a tela de
arquivos de dados.

Toque em um dos
arquivos para exibir e
Exportar.

Toque em Exportar para
salvar o arquivo e escolha
como deseja compartilhá-lo.

Exibindo arquivos de dados

Clique no botão na parte superior esquerda para gerar um CSV.
Abra um arquivo de dados VuSitu em qualquer navegador da Web.

1-970-498-1500
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Tube 300
Fornece energia para o Aqua troll 500
e carrega dados para um servidor via FTP.
Use o software ANT Tool para
Configurar a transferência de dados antes da
implantação.

Cabo robusto
Conecta o Tube a um instrumento para baixo-poço.

Aqua TROLL 500
Monitora os parâmetros de qualidade
da água durante a implantação.

1-970-498-1500
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Descompacte o instrumento.
Remover sonda, sensores e suprimentos de manutenção da caixa.

Instale o tampão RDO e o sensor de pH/ORP.
a. Se o seu instrumento incluir um sensor de pH/ORP, você precisará instalá-lo antes
da calibração e instalação em campo.
b. Instale o tampão RDO no sensor RDO.

Baixe e instale o software.
c. Os usuários de PC visitam www.in-situ.com para baixar o Win-situ 5 e a ferramenta
de tubo/cubo Ant.
d. Usuários de dispositivos móveis: Play.google.com

Conecte o instrumento ao Wireless Trol Com.
e. Conecte o Aqua troll 500 a um Wireless Troll Com com um cabo robusto.
f. Pressione o botão de energia na com Wireless troll Com.

Calibrar.
Realize uma calibração simples ou multiponto.

Configurar.
Consulte as instruções na próxima página para configurar o dispositivo de telemetria.

Configure o tubo/cubo.
Use a ferramenta ANT Cube/Tube para definir alarmes e informações de FTP.

Implantar.
Coloque o instrumento no local de implantação.

1-970-498-1500
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aplicativo de

ube e a sonda.

Baixe e instale a ferramenta ANT.
Visite www.in-situ.com/software e faça o download da ferramenta Ant Tube/Cube.

Conecte o Aqua TROLL 500 ao seu PC.
Ligue o cubo/tubo a um PC com o cabo de configuração.

Configurar opções de cubo/tubo.
Use a ferramenta ANT para configurar alarmes e informações de FTP.

Implante o instrumento.
Conecte o cube/tube ao instrumento com um cabo áspero. Lugar a tube e instrumento no a
implantação a localização.

1-970-498-1500
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Conectando-se ao Win-situ via USB
Faça o download e instale o Win-situ. O Wireless Troll Com Deve Ser conectado a
uma sonda e alimentado não a um ligara Instrumento a um Win-situ.
Você pode se conectar com o Wireless Troll Com em um PC com o Fio USB incluído.
Plugue o cabo no Wireless Troll e no PC para comunicação direta.

Para a porta USB do PC

Abra o Win-Situ.
Selecione não há
quando solicitado a
conectar agora.

Clique em preferências >configurações do
menu na barra e escolha a porta de
comunicação correta. Selecione o botão
serial Communications. Clique no botão
verificar marca.

Clique no botão conexão
amarela na parte inferior
direita da tela.

1-970-498-1500

Clique em sim se solicitado
a sincronizar o tempo do
dispositivo com o sistema
local.
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Registro
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Configurar
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o sensor
Configurar sensor
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Guia Configuração do dispositivo
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SDI-12 3 fios
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Modbus Master RS485

1-970-498-1500
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Modbus Master com RS232 (conversor obrigatório)
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Visão geral
A interface Modbus PLC é um método simplificado de comunicação com o Aqua troll 500 usando o
protocolo Modbus. Ele reduz a complexidade da programação e permite que o usuário remova
sensores e reinstalá-los em diferentes portas. Por favor, observe as seguintes limitações quando
estiver usando a interface:
• Apenas um sensor de qualquer modelo pode ser utilizado na sonda (por exemplo: somente o
sensor de turbidez pode ser instalado).
• Se um parâmetro for fornecido por mais de um dos sensores instalados, a interface será
retornará o primeiro valor disponível.
• Firmware versão 1,71 ou posterior deve ser instalado na sonda.
Para obter informações sobre as capacidades completas de Modbus do seu sonde, consulte o
Aqua troll 500/600 – Especificações de interface em www.in-situ.com/ support/ Type/
Documentation.

Configurando o instrumento
1. Instale os sensores e ligue o visor segurando o instrumento verticalmente.
a. Assegure-se de que a tela ligue e verifique o LCD para garantir que os sensores estejam
funcionando e instalados corretamente.
2. A configuração abaixo está usando as configurações padrão de fábrica do instrumento. Use
o Win-Situ ou VuSitu para a redefinir a instrumento para as predefinições de fábrica se tiverem
sido alteradas.

a. Anote todas as alterações na configuração de unidades padrão.

Fiação do mestre Modbus
Conecte a terminação Twist-Lock ao instrumento e prenda a conexão descascada-e-estanhado
como mostrado abaixo:

1-970-498-1500
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Programando o PLC
1. Configurar a comunicação serial os seguintes valores:
Modo
Rtu

Bit de
início
1

Taxa de
baud
19200

Bits de
dados
8

Parid
ade
Mesm
o

Bit de
parada
1

2. Defina o endereço do dispositivo para: 1
3. Ajuste o PLC para acordar o dispositivo enviando todo o comando Modbus.
4. Isso pode ser um retorno de carro, lendo o slave ID ou lendo qualquer registro.
5. Leia o registro de descoberta usando o apêndice a para acionar o instrumento para digitalizar os
sensores.
6. O valor de retorno pode ser descartado.
7. Cada registo é um registo de detenção. Alguns PLC exigem que você para a Adicionar 40000 para a
Registre-se número ou endereço. Para o exemplo:9301seriaser49301.
8. Alternativamente, você pode solicitar que o instrumento descubra seu mapeamento de sensor
conectando - o ao Aplicativo móvel VuSitu ou software Win-situ.
9. Selecione o registro a ser lido no PLC usando o Apêndice B
10.
Alguns dispositivos PLC usam o número de registro diretamente em instruções de programação,
outros usam endereços de registro, que são um menos do que o número do registo; a programador
deve aderir para PLC programação estilo
11.
Cada registo é um registo de detenção. Alguns PLC exigem que você para adicionar 40000 para
registre-se número ou endereço. Para o exemplo: 5451 seria ser 45451.
12.
Defina o tipo de registro para: 32-bit float
13.
Se perguntado pelo PLC este é 2 registros
14.
Defina a ordem de byte para: Big Endean (MSB)
15.
Este deve ser o padrão e não pode ser configurável em todos os PLCs

1-970-498-1500
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Parâmetros de leitura
16.
Para determinar o número de registro inicial para um determinado bloco de registro de
parâmetro, primeiro determine sua ID do parâmetro observando as tabelas de parâmetros do sensor.
Então calcula iniciando. Registre-se número dos parâmetros bloco usando a seguinte equação.
Iniciando Register = (ID do parâmetro – 1) x 7 + 5451
Por exemplo, para o sensor de condutividade, o parâmetro ID para condutividade específica é 10
(bit 9 será definido no registo 6984 se estiver disponível). Ao iniciando registre-se número para os
específicos condutividade registre-se bloco é assim (10 – 1) x 7 anos de + 5451 = 5514.
O registro inicial para cada parâmetro aponta para um bloco de 7 registradores que
contêm as seguintes informações.
Deslocamento de
registro
0

Tamanho Modo & nível de acesso
(registros)
(R/W)
2
R

Tipo de dados

Descrição

Flutuar

O valor medido do
sensor

2

1

R

Ushort

Data Quality ID: se
este for 0, então
não há erros ou
Avisos. Consulte:
especificação
completa do sistema

3

1

R/W

Flutuar

4

1

R

Ushort

5

2

R/W

Flutuar

Unidades ID para o
valor medido. Os
valores padrão
estão listados na
tabela abaixo.
ID do parâmetro: a
ID do parâmetro
para este local.
Consulte:
especificação
completa do sistema
Valor de sentinela
off-line: o valor
retornado em
erro ou se o
parâmetro não
estiver disponível.
O padrão
Sentinela é 0,0

1-970-498-1500
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Cronograma de manutenção
Para obter os melhores resultados, envie o instrumento para o fabricante para a calibração de fábrica a
cada 12 a 18 meses.
Peças que podem ser reparadas pelo usuário
As peças reparáveis pelo usuário no instrumento incluem os o-rings, os sensores removíveis, o tampão
do sensor de RDO e solução de enchimento de junção de referência de pH/ORP/ISE.
O-rings
O instrumento tem diversos o-rings que podem ser mantidos pelo usuário a fim manter umidade de
entrar no instrumento e danificar a eletrônica. Aplicar uma película muito fina de graxa para lubrificar
o novo o-rings antes da instalação. Verificar o-rings se possuem rachaduras, chips, ou descoloração que
mudam quando qualquer destas condições aparecem.
Substituição do sensor de pH/ORP & ISE
Para substituir o sensor de pH/ORP ou ISE ou para encher a junção de referência, siga as
instruções na folha de instruções incluída com o sensor de substituição.
Substituição do tampão do sensor de RDO
A tampa do sensor RDO-X tem uma vida típica de 2 anos. A RDO Rápido Cap tem um 1 ano
típica vida. Siga a instruções incluídos no a RDO sensor Cap Substituição O Kit. Substituição
Caps são disponíveis a partir de In-Situ Inc. Ou seu distribuidor autorizado In-situ.

1-970-498-1500
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Armazenamento do instrumento
Armazenamento de curto prazo (menos de uma semana) de armazenagem de longo prazo (mais de
uma semana)

Coloque o restritor
no modo de
armazenamento e
Despeje ~ 15 mL de
água, pH 4 buffer ou
pH/ISE solução de
armazenamento sobre
os sensores.

Aparafuse a
tampa da
extremidade
no limitador.

O sensor de pH/ORP deve permanecer
molhado durante o armazenamento. Os
sensores ISE podem ser armazenados a
seco, mas devem ser recondicionados
antes da calibração e da distribuição.

1-970-498-1500

Remova o
restritor, os
sensores e o
motor do
limpador.

Adicione uma
pequena quantidade de
solução de líquida para o
pH ou solução padrão pH
4 na esponja dentro da
tampa do sensor.
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Rosqueie o restritor de
volta para a sonda com
os furos no Centro do
instrumento.

Substitua as tampas em
ambas as extremidades
do sensor. Use a fita
elétrica para selar a
tampa no sensor para
evitar vazamentos ou a
esponja secar.
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Limpando a sonda
Enxágue a sonda completamente, limpe com água morna e sabão neutro, a seguir enxague a
sonda outra vez. Permitir que para o ar a seco. Certificar para que a água não entre nos
conectores.
Limpeza e armazenamento do sensor de pH/ORP
Se o eletrodo de platina ORP é maçante ou sujo, ele pode ser limpo com um cotonete com
álcool iso propílico. Esfregue o eletrodo gentilmente até ele ficar brilhante.
O sensor de pH deve ser mantido úmido para a vida útil do sensor. A solução de preenchimento
tem validade de 2 anos. Substitua a preenche solução cada calibração ou a cada 6 meses, ou
quando:
•

O sensor não consegue calibrar dentro da inclinação aceitável e do intervalo de offset.

•

As leituras do sensor variam.

•

As leituras durante a calibração em pH 7 são maiores do que + 30 MV ou menos de -30 MV.

•

O sensor está lento para responder.
Se o sensor não calibrar depois de substituir a solução de preenchimento, substitua a
junção de referência.

Substituindo a solução de enchimento

Retire o sensor da
sonda e desaperte
a junção de
referência.

Descarte a solução
antiga.

Reinstale o Juntion da
referência e limpe o
corpo do sensor seco.

Mergulhe o sensor em
água da torneira
durante pelo menos
15 minutos.

1-970-498-1500

Inserir tubo a partir de
enchimento frasco da
solução no sensor.
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Esprema a solução no
reservatório até que
esteja cheia. Lentamente,
retire o tubo.
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Se necessário, limpe cuidadosamente o conector do sensor para remover a solução de
enchimento: usando uma pipeta descartável, encha o conector com álcool isopropílico (70% para
100%), agitar para secar. Repetir 3 vezes. Seco durante a noite. Quando completamente seco,
calibrara Sensor de pressão.

Substituindo a junção
Substitua a junção quando o sensor falha calibrar com uma inclinação e um offset razoáveis,
mesmo depois de ter substituído a solução de enchimento.
• Desaperte a junção de referência e descarte.
• Substitua a solução de enchimento e aparafuse uma nova junção de referência.
• Mergulhe por 15 minutos, em seguida, calibrar o sensor.
Manter a junção úmida em todos os momentos para evitar um longo processo de
umidificantes.

1-970-498-1500
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Limpeza
Começar com o método de limpeza mais suave e continuar para os outros métodos apenas se
for necessário. Cuidado com a limpeza do bulbo de vidro. Para limpar o sensor de pH,
enxague suavemente com água fria. Se for necessária mais limpeza, considere a natureza dos
detritos. Para a remover cristalina depósitos:
• Limpe o sensor com água morna e sabão neutro.
• Mergulhe o sensor em solução de HCL 5% por 10 a 30 minutos.
• Se os depósitos persistirem, a imersão alternativa em 5% HCL e 5% NaOH soluções. Para a
remover oleosa ou gorduroso resíduo:
• Limpe o sensor com água morna e sabão neutro.
• O metanol ou o álcool isopropílico podem ser usados para períodos de imersão curtos, até 1 hora.
• Não mergulhe o sensor em solventes fortes, como solventes clorados, éteres ou
cetonas, tais como acetona. Para a remover resíduos materiais, ou filme viscoso:
• Limpe o sensor com água morna e sabão neutro.
• Mergulhe o sensor em solução de HCL 0,1 M por 10 minutos e depois enxague com água
deionizada.
Depois de executar qualquer um destes métodos de limpeza, lave o sensor com água, em seguida,
mergulhe durante a noite em pH 4.
Depois de executar qualquer um destes métodos de limpeza, lave o sensor com água, em
seguida, mergulhe durante a noite em solução padrão de pH 4.
Recomendações de armazenamento
Antes de utilizar o sensor de pH após o armazenamento a longo prazo, lave o sensor com água
di e em seguida, mergulhe-o em solução padrão de pH 4 por 1 ou 2 horas. Este vai saturar de
ar o bulbo de vidro com ion de hidrogênio para prepará-lo ele para o uso.
Não guardar o sensor de pH em água DI Porque irá esgotar a solução de referência e
reduzirá drasticamente a vida do sensor.
Limpeza e armazenamento do sensor RDO
Manutenção de rotina
1.
2.
3.
4.

Deixe a tampa do sensor ligado.
Lave o sensor com água limpa.
Limpe delicadamente com um pano ou uma escova macia se o Bio incrustação atual.
Se houver incrustação ou acúmulo de minerais, mergulhe o sensor em vinagre por 15 minutos.
Não Utilizar solventes orgânicos — Solventes danificam a tampa do Sensor.
Não remover o CAP do sensor RDO quando enxaguada durante a escovação.

5.

Depois de limpar o sensor, executa uma calibração de 2 pontos.

Para limpar a janela óptica, retire o CAP do sensor.
Limpe suavemente a janela de detecção com o pano de lente fornecido .

Não molhe a lente com nenhum líquido.

1-970-498-1500
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Armazenamento
Antes da instalação, guarde o corpo do sensor e a tampa nos recipientes fornecidos pela fábrica.
Uma vez instalado na sonda, o sensor RDO pode ser armazenado molhado ou seco, dependendo da configuração dos sensores
da sonda.

Nunca guarde o sensor RDO sem a tampa do sensor uma vez instalado na
sonda.

Limpeza e armazenamento do sensor de condutividade
Limpeza
Comece com o método de limpeza mais suave e continue até os outros métodos apenas se necessário.
Para limpar a face do sensor de condutividade, enxague suavemente com água limpa e fria. Se for necessária mais limpeza,
considere a natureza dos detritos.
Para remover depósitos cristalinos:
• Limpe a face do sensor com água morna e sabão neutro.
• Use uma escova macia para limpar suavemente os pinos do sensor e o pino de temperatura. Assegurar remoção dos
detritos ao redor da base dos pinos.
• Se os depósitos cristalinos persistirem, mergulhe em 5% HCL por 10 a 30 minutos seguidos de água quente com sabão
e uma escovação macia.
• Se os depósitos persistirem, a imersão alternativa em 5% HCL e 5% NaOH soluções seguidas de água quente
com sabão. Para a remover resíduos de óleos ou gorduras:
• Limpe a face do sensor com água morna e sabão neutro.
• Usando uma escova macia, limpe suavemente os pinos do sensor e o botão de temperatura. Assegurar
remoção dos todos os resíduos ao redor da base dos pinos temperatura o botão.
• O álcool isopropílico pode ser utilizado para períodos de imersão curtos, até uma hora.
• Não mergulhe em solventes fortes, como solventes clorados, éteres ou cetonas (como a
acetona). Para remover proteínas- like material, ou viscoso filme:
• Limpe a face do sensor com água morna e sabão neutro.
• Usando uma escova macia, limpe suavemente os pinos do sensor e o botão de temperatura. Assegurar remoção dos
todos os materiais / filme ao redor da base dos pinos de temperatura e condutividade.
• Mergulhe o sensor em 0,10% HCL por 10 minutos e depois enxaguar abundantemente com água destilada.

Armazenamento
Antes da instalação, guarde o sensor no recipiente fornecido pela fábrica.
Uma vez instalado na sonda, o sensor de temperatura e sensor de condutividade pode ser armazenado molhado
ou seco dependendo da configuração dos sensores da sonda. Para o a melhor exatidão e melhor vida do
instrumento, manter a célula de condutividade submersas na água para o 24-48 horas antes para a calibração e
instalação.

Limpeza e armazenagem do sensor de turbidez
Manutenção de rotina
As janelas ópticas devem ser claras de material estranho. Para o material claro, gentilmente esfregue as janelas
usando panos macios ou cotonete. Não fazer uso de solventes no sensor de pressão.
Armazenamento
Antes da instalação, guarde o sensor no recipiente fornecido pela fábrica. Uma vez instalado na sonda, o sensor
de turbidez pode ser armazenado molhado ou seco, dependendo da configuração dos sensores na sonda.

1-970-498-1500
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Temperatura de funcionamento -5 ° a 50 ° C (23 ° a 122 ° F)
Temperatura de
armazenamento
Dimensões

Componentes sem fluido: -40 ° a 65 ° C (-40° to
149°F) sondas de pH/ORP: -5 ° a 65°c
Comprimento: 46 cm (18,145 ") (inclui conector)
Diâmetro: 4,7 cm (1,860 ")
com fiança: 59cm (23,25")

Peso

0.978 kg / 2,15 lbs. (inclui o instrumento, os sensores, o
restritor e os amortecedores)

Materiais (sonda e
sensores)

PC, liga do PC, Delrin, Santoprene, Inconel, Viton, titânio,
platina, cerâmico, nylon, PVC, grafita

Avaliação ambiental

Avaliação da pressão máxima

IP68 com todos os sensores e cabo anexado.
IP67 com sensores removida, bateria cobrem
removida, ou cabo destacado
Até 150 PSI amônio/nitrato até 30PSI

Comunicação

RS485/MODBUS, Wireless TROLL Com, Bluetooth®

Taxa de leitura

1 leitura a cada 2 segundos

Tela do LCD

Corrente de
alimentação externa
de tensão de
alimentação externa1
Interface

A exposição integrada mostra o status da sonda, das portas
do sensor, da tensão e da conectividade. Bluetooth pode ser
de acessado no menu da sonda.
8-36 VDC (necessário para a operação
normal) Sleep: < 0,2 ma típica
Medição: 40 mA típica, 75 mA Max
Software Win-situ 5, aplicativo móvel VuSitu em
dispositivos móveis usando Android 4.4 com
Bluetooth 2.0

Cabo

Poliuretano exalado ou não exalado ou Tefzelexalado®

Hex Screw Driver

0, 50 in. (1,3 mm)

Software

Android: VuSitu através do Google
Play Windows: Win-situ 5
Serviços de dados: Hydrovu

Interface

Android 4.4, requer BlueTooth 2.0

Certificações

CE, FCC, WEEE, RoHS complacente

1-970-498-1500
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Sensor

Vida do
produto

Frequência
de
calibração
recomendad
a

Avaliação
da pressãoPSI

Medidores de
profundidade utilizáveis
pés

Escala de
temperatura
operacional

pH/ORP

1 ano ou
maior

10 a 12
semanas

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Rdo

2 anos ou
maior

12 meses de

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Condutividade

2 anos ou
maior

Calibração
do usuário
somente se
necessário

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Temperatura

2 anos ou
maior

NA

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Turbidez

2 anos ou
maior

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Pressão

2 anos ou
maior

Calibração
do usuário
somente se
necessário

12,8
42,7
108
285

9
30
76
200

30
100
250
650

-5 ° a 50 ° C

Pressão
barométrica

2 anos ou
maior

NA

NA

NA

-5 ° a 50 ° C

Amónio

6 a 12
meses

Mensal

30

25

70

0 ° a 40 ° C

Cloreto

1 ano ou
maior

Mensal

350

200

650

0 ° a 40 ° C

Nitrato

6 a 12
meses

Mensal

30

25

70

0 ° a 40 ° C

Clorofila a

2 anos ou
maior

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

BGA-PC

2 anos ou
maior

Calibração
do usuário
somente se
necessário

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

BGA-PE

2 anos ou
maior

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

Rodamina WT

2 anos ou
maior

350

200

650

-5 ° a 50 ° C

1-970-498-1500
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Exatidão, escala e definição
Temperatura2

Pressão barométrica
(apenas modelos
ventilados)

de pH3

ORP4

1-970-498-1500

Precisão

+/-0,1 ° C

Gama

-5 a 50 ° C (23 a 122 ° F)

Resolução/precisão

0, 1 ° C

Tempo de resposta

T63 < 2s, T90 < 15s, T95 < 30s

Unidades de medida

Celsius ou Fahrenheit

Método

EPA 170,1

Precisão

+/-1,0 mbars

Gama

300-1100 mbars

Resolução/precisão

0,1 mbar

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s

Unidades de medida

Pressão: psi, kPa, bar, mbar, inHg, mmHg;

Método

Calibre de tensão do silicone

Precisão

± 0,1 unidade de pH ou melhor

Gama

0-14 pH

Resolução/precisão

0, 1 pH

Tempo de resposta

T63 < 3S, T90 < 15s, T95 < 30s

Unidades de medida

pH, mV

Método

STD. Methods 4500-H +, EPA 150,2

Precisão

+/-5 mV

Gama

± 1400 mV

Resolução/precisão

0,1 mV

Tempo de resposta

T63 < 3S, T90 < 15s, T95 < 30s

Unidades de medida

Mv

Método

STD. Methods 2580
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Condutividade elétrica5

Precisão

±0,5% da leitura mais 1 μs/cm de 0 a 100.000 μS/cm;±1,0% da
leitura de 100.000 para 200.000 μS; ±2,0% de leitura de 200.000
para 350.000μs/cm

Gama

0 a 350, 000μS/cm
0-350 ppt
0-350 PSU

Resolução/precisão

0,1 S/cm
0,1 ppt
0,1 PSU

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 3S, T95 < 5s

Unidades de medida

Condutividade real (μs/cm, MS/cm); Condutividade
específica (μs/cm, MS/cm); Salinidade (PSU, ppt); sólidos
dissolvidos totais (ppt, ppm); Resistividade (ohms-cm);
Densidade (g/cm3)
STD. Methods 2510, EPA 120,1
STD. métodos 2520A

Método
Oxigênio dissolvido áspero6

Turbidez7

Amônia8,9

Precisão

± 0,1 mg/L de 0 a 20 mg/L
± 2% da leitura de 20-60 mg/L

Gama

0-60 mg/L

Resolução/precisão

0, 1 mg/L

Tempo de resposta

RDO Cap rápido: T63 < 3 seg; T90 < 30 seg; T95 < 45 seg

Unidades de medida

mg/L, % saturação, ppm

Método

Métodos in situ aprovados pela EPA: 1002-8-2009, 1003-8-2009,
1004-8-2009

Precisão

± 2% da leitura ou ± 0,5 NTU ou FNU, consoante o que for maior

Gama

0 – 4.000 NTU
0-1500 mg/L

Resolução/precisão

0, 1 NTU (0-1000); 0,1 NTU (1000-4000)
0,1 mg/L

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s

Unidades de medida

NTU, FNU
ppt, mg/L

Método

ISO 7027

Precisão

± 10% ou ± 2mg/L, w.i.g. *

Gama

0-10000 mg/L como N

Resolução/precisão

0.01 mg/L

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 10s, T95 < 30s

Unidades de medida

mg/L, ppm, mV

Método

1-970-498-1500
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Amônia unionized,
amônia total

Nitrato8

Cloreto8

Pressão10

1-970-498-1500

Precisão
Gama

0-10000 mg/L como N

Resolução/precisão

0.01 mg/L

Tempo de resposta

-

Unidades de medida

mg/L, ppm

Método

-

Precisão

± 10% ou ± 2mg/L, w.i.g. *

Gama

0-40000 mg/L como N

Resolução/precisão

0.01 mg/L

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s

Unidades de medida

mg/L, ppm, mV

Método

STD. Methods 4500-NO3 D

Precisão

± 10% ou ± 2mg/L, w.i.g. *

Gama

0-150000 mg/L-CL-

Resolução/precisão

0.01 mg/L

Tempo de resposne

T63 < 1s, T90 < 10s, T95 < 30s

Unidades de medida

mg/L, ppm, mV

Método

STD. Methods 4500-CL-D

Precisão

± 0,1% escala completa (FS)

Gama

Resolução/precisão

Não exalado ou exalado
9,0 m (30 pés) - estouro: 27 m (90 ft.)
30 m (100 ft.) - estouro: 40 m (130 ft.)
76 m (250 ft) - estouro: 107 m (350 ft.) 100 m (325 ft.) estouro: 200
m (650 pés)
0, 1% de escala completa

Tempo de resposta

T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s

Unidades de medida

Pressão: psi, kPa, bar, mbar, inHg, mmHg; Nível: em, ft.,
mm, cm, m; Nível: em, ft., milímetro, cm, m

Método

Piezoresistivo de Cerâmica
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Clorofila a

Linearidade
Gama
Resolução/precisão
Tempo de resposta
Unidades de medida

R2 > 0,999 para diluições seriais de 0-1000 μg/L CHL a em
MeOH
0-100 RFU
0-1000 μg/L CHL. A em MeOH
.001 RFU
.01-g/L CHL. a
T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s
Concentração:
μg/L
fluorescência:
RFU

Comprimento de onda
da excitação (nominal) 430 nanômetros
Comprimento de onda
da detecção
BGA-PC

Linearidade
Gama
Resolução/precisão
Tempo de resposta
Unidades de medida

675 nanômetros a 750 nm
R2 > 0,999 para a diluição de série de padrões do PC de 0-1000
μg/L PC
0-100 RFU
0-1000 g/L PC
.001 RFU
.01-PC DE G/L
T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s
Concentração:
μg/L
fluorescência:
RFU

Comprimento de onda
da excitação (nominal) 590 nanômetros
Comprimento de onda
da deteção
BGA-PE

Linearidade

640 nm a 690 nm
R2 > 0,999 para diluição em série de normas PE 0-1000 μg/L PE

Gama

0-100 RFU
0-1000 μg/L por

Resolução/precisão

.001 RFU
.01 μg/L por

Resposta TME
Unidades de medida

T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s
Concentração:
μg/L
fluorescência:
RFU

Comprimento de onda
da excitação (nominal) 498 nanômetros
Comprimento de onda
da deteção
Rodamina WT

1-970-498-1500

575 nm a 625 nm

Linearidade

R2 > 0,999 para diluição em série de RWT (traçador de água
de RHODAMINA) Stan- Dards de 0-1000 μg/L

Gama

0-100 RFU
0-1000 g/L
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Resolução/precisão
Tempo de resposta
Unidades de medida

.001 RFU
.01-G/L
T63 < 1s, T90 < 1s, T95 < 1s
Concentração:
μg/L
fluorescência:
RFU

Comprimento de onda
da excitação (nominal) 530 nanômetros
Comprimento de onda
da deteção

Garantia11

Notas

580 nm a 660 nm

2 anos - sonde, RDO e tampão do sensor,
temperatura/condutividade, temperatura somente, turbidez
(excluindo pH/ORP)
1 ano-pH/ORP, cloreto ISE, acessórios
90 dias-sensores ISE de nitrato e amónio
Outros: ver política de garantia (www.in-situ.com/warranty)
As especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. Android é
um marcados Google, Inc.
Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth
SIG, Inc. Delrin e Tefzel são marcas registradas
dos
ã
duPontdeNemours&Co.Santopreneéummarcados
ExxonMobile.
Inconel é uma marca registrada da corporação
de metais especiais. Viton é uma marca
registrada da DuPont performance Elastomers
L.L.C.

1 - Dependente na exposição e na limpeza
2 - Respostas típica do sistema com instrumento, sensores e restritor ao mudar aproximadamente 15ºC em fluxo moderado
3 - Tempo de resposta no equilíbrio térmico do equipamento
4 - Precisão do padrão de calibração @ 25C, resposta no equilíbrio térmico imediatamente após a calibração em
Zobell's medindo a partir de ar para a+ 400MV
5 - Precisão em pontos de calibração
6 - RDO sensor gama completa 0-50mg/L, 0-500% SAT. Aprovado pela EPA no processo de procedimento de teste alternativo
7 - Referência definida pelo utilizador
8 - Entre 2 pontos de calibração imediatamente após condicionamento e calibração adequados. As condições
ambientais variam no local de instalação. Ver folha de resumo dos sensores para as potenciais interferências
9 - Resposta média, pode ser mais longo com concentrações crescentes de amônio desempenho 10 típico através da escala
calibrada da temperatura e da pressão cheia
11 Opção de garantia estendida para sondas apenas (1-3 ano de extensão para até 5 anos total)

1-970-498-1500
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Potenciais interferentes
pH

Condutividade

Sais de sódio

Temperatura

Oxigênio dissolvido

ORP

Temperatura, pressão atmosférica, salinidade,
cloreto

Íons que são agentes redutores mais fortes do
que o hidrogênio ou a platina, por exemplo,
cromo, vanádio, titânio

Amónio

Cloreto

Celsium, potássio, Thalium, pH, prata, lítio,
sódio

Hidróxido, amônia, tiossulfato, brometo,
sulfeto, iodeto, cianeto

Nitrato

BGA-PC, BGA-PE, clorofila a, RHODAMINE

Perclorato, iodeto, clorato, cianeto,
brometo, nitrito, sulfeto de hidrogênio
(bissulfito), carbonato de hidrogênio
(bicarbonato), carbonato, Cloreto, Di
hydrogen Fosfato, Hidrogênio Fosfato,
fosfato, Acetato, Fluoreto, Sulfato.

Turbidez

Concentrações interferentes de amônio, cloreto e nitrato
Amônio
A tabela abaixo lista concentrações de possível interferir Íons isso causa 10 erro em vários níveis (em ppm)
+
de Nh4.
Ion

10 ppm NH4+

Celsium (CS+)

100 ppm NH4
+
100

10

1

Potássio (K+)

270

27

2,7

Thalium (ti+)

3100

310

31

pH (H+)

pH 1,6

pH 2,6

pH 3,6

Prata (AG+)

270.000

27.000

2.700

Lítio (Li+)

35.000

3.500

350

Sódio (na+)

11.100

1.100

110

1-970-498-1500
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Cloreto
A tabela abaixo lista as concentrações de possíveis íons interferentes que causam 10% de erro
em vários níveis (em ppm) de CL-.
Ion

100 ppm CL-

10 ppm CL-

3.840

384

38,4

Amônia (NH3)

6

0,6

0, 6

Tiossulfato (S2032-)

3

0,3

0, 3

Brometo (br-)

0,68

0, 68

Sulfeto (S2-)

9 x 10-4

Hidróxido (OH-)

Iodeto (I-)

1,8 x 10-4

9 x 106
1,8 x 10-5

Cianeto (CN-)

1,5 x 10-5

1,5 x 10-6

1-970-498-1500
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1 ppm CL-

6,8 x 10-3
9 x 107
1,8 x 10-6
1,5 x 10-7
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Nitrato
A tabela abaixo lista concentrações de possível interferência dos Íons. Isso causa erro em vários
níveis (em ppm
de N03).
Ion

100 ppm
NO3 como
N
-

10 ppm
NO3 como N
-

1 ppm n º3como N

Perclorato
(CIO4-)

7 x 10-2

7 x 10-3

7 x 10-4

Iodeto (I-)

4

0,4

0, 4

Clorato
(CIO3-)

30

3

0,3

Cianeto
(CN-)

20

2

0,2

Brometo
(br-)

400

40

4

Nitrito
(NO2)
-

230

23

2

Sulfeto de
hidrogênio
(HS-)

230

23

2

Bicarbonat
o (HCO3-)

440

440

44

Carbonato
(CO32-)

8.600

860

86

Cloreto
(CL-)

7.600

760

76

Fosfato de
dihidrogêni
o (H2po -)
4

34.640

3.464

346

Fosfato de
hidrogênio
(HPO 2-)
4

34.300

3.430

343

1-970-498-1500
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Fosfato
(PO43-)

33.900

3.390

339

Acetato
(OAC-)

104.200

10.420

1.042

Fluoreto (F)

81.400

8.140

814

Sulfato
(so4)
2-

685.600

68.570

6.857

RDO CAP – Incompatibilidade Química
Os seguintes produtos químicos danificam o elemento de detecção de RDO:
•
•
•
•
•
•

Álcoois > 5%
Peróxido de hidrogênio > 3%
Hipoclorito de sódio (lixívia comercial) > 3%
Dióxido de enxofre gasoso
Cloro gasoso
Não use em solventes orgânicos (por exemplo, acetona, clorofórmio,
cloreto de metileno, etc.), que podem destruir a sensoriamento elemento.

1-970-498-1500
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Para saber mais sobre o Aqua troll 500, telemetria, software e outros produtos in situ,
consulte os recursos listados abaixo.

Visitar www.in-situ.com
Encontrar informações sobre qualidade de Água e Nível com Telemetria e outros produtos.
Download software manuais e produto instruções.

Veja o canal do YouTube in situ.
Obter vídeo de instruções para o Aqua Troll 500 e outros instrumentos. Assistir Quick start
vídeos e outros tutoriais.

Chame a equipe de suporte técnico da in-situ.
Para obter mais instruções e ajuda com perguntas técnicas, ligue para a linha de suporte in
situ.

1-970-498-1500
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Declaração de similaridade
Fabricante:

in-situ, Inc.
221 East Lincoln Avenue
Fort Collins, CO 80524
Estados Unidos

Declara que o seguinte produto:
Nome do produto:
Aqua troll® 600 multiparâmetro sonde
modelo:
Aqua troll® 500
Descrição do produto: registrador de dados de qualidade de
água multiparâmetro está em conformidade com a seguinte
diretiva
2004/108/CE para a diretiva compatibilidade electromagnética (EMC)
e atende ou excede os seguintes requisitos internacionais e normas de conformidade:
•

Imunidade
EN 61326, equipamento eléctrico para medição, controlo e utilização laboratorial,
localização industrial

•

Emissões
Requisitos da classe A da norma EN 61326, equipamento eléctrico para
medição, controlo e utilização laboratorial

Informações complementares:
O dispositivo cumpre os requisitos das diretivas da UE 2014/30/UE e 2014/35/UE, e a marca
CE é afixada em conformidade.

Ben Kimbell VP de R & D in-situ, Inc.
23 de abril de 2018

Copyright © 2015 in situ Inc.EstedocumentoéconfidenciaiseéaPropriedadedosIn situInc.Fazernão

1-970-498-1500
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Apêndice A: detecção de sensor
O primeiro registro lido em uma sequência da medida do PLC deve ser um bloco do registro 14 que
começa com registo número 6984.Leituraestesregistradisparaasondepara a digitalizar suas e so
portos e atualização seu mapa do sensor. Esta garantia são sonda tema adequadamente regista do
quaisquer alterações para a sensor configuração um o usuário pode têm feito desde a última
medição sequência. A bit conteúdo dos estes registra indicar que parâmetro Ids (1 a 219) são
atualmente disponíveis a partir de a sonde de acordo para a tabela abaixo. Referem-se para a
apêndice B para o uma descrição dos parâmetros os IDs.
Mapa de ID de parâmetro
Pouco
Registrar

14

13... 2

1

0
1

15
6984

16

15

14... 3

2

6985

32

31

30... 19

18

17

6986

48

47

46... 35

34

33

6987

64

63

65... 51

50

49

6988

80

79

78... 67

66

65

6989

96

95

94... 83

82

81

6990

112

111

98

97

6991

128

127

114

113

6992

144

143

130

129

6993

160

159

146

145

6994

176

175

162

161

6995

192

191

178

177

6996

208

207

110...
99
126...
115
142...
131
158...
147
174...
163
190...
179
206...
195
219...
211

194

193

210

209

6997

1-970-498-1500
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Apêndice B: números de parâmetro e locais
Id

Nome do
parâmetro

1

Temperatur
a
Pressão
Profundidad
e
Nível,
profundidad
e à água
Nível,
elevação de
superfície
Condutivida
de real
Condutivida
de
específica
Resistividad
e
Salinidade
Total de
sólidos
dissolvidos
Densidade
de água
Pressão
barométric
a
pH
pH mV
ORP
Concentraç
ão de
oxigénio
dissolvido
Saturação
de% de
oxigênio
dissolvido
Cloreto (CL-)
Turbidez
Pressão
parcial do

2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20

21

24
25
30

1-970-498-1500

Número do
registo da
terra
arrendada
5451

Segurando
o endereço
do registro

Unidades
padrão

5450

1=°c

5458
5465

5457
5464

17 = PSI
38 = pés

5472

5471

38 = pés

5479

5478

38 = pés

5507

5506

65 = S/cm

5514

5513

65 = S/cm

5521

5520

5528
5535

5527
5534

81 = Ohmcm
97 = PSU
114 = ppt

5542

5541

5556

5555

129 =
g/cm3
22 = mmHg

5563
5570
5577
5584

5562
5569
5576
5583

145 = pH
162 = mV
162 = mV
117 mg/L

5591

5590

177 =%
saturação

5612
5619
5654

5611
5618
5653

117 mg/L
194 = NTU
26 = Torr
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31
32
33
34

35

36
37

39

40
41

42

48
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oxigênio
Sólidos
suspensos
totais
Tensão
externa
Capacidade
da bateria
(restante)
Concentraç
ão do WT
de
RHODAMINE
Intesity da
fluorescênc
ia do WT de
RHODAMINE
Cloreto (CL) MV
Nitrato
como
nitrogênio
(NO3 como
N)
concentraç
ão
Concentraç
ão de
amônio
como
nitrogênio
(NH4 como
N)
Amônio
(NH4) MV
Amônia
como a
concentraç
ão do
nitrogênio
(NH3 como
N)
Total de
amônia como
nitrogênio
(NH3 como N)
concentração
Eh

5661

5660

117 mg/L

5668

5667

163 = volts

5675

5674

241 = %

5682

5681

118-' G/L '

5689

5688

257 = RFU

5696

5695

162 = mV

5703

5702

117 mg/L

5717

5716

117 mg/L

5724

5723

162 mg/L

5731

5730

117 mg/L

5738

5737

117 mg/L

5780

5779

162 mg/L
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49
50
51

54

55

58

59
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Velocidade
Concentraç
ão de
clorofila-a
Intensidade
da
fluorescênc
ia da
clorofila-a
Algas
verdes
azuisconcentraç
ão de
Phycocyani
n
Algas
verdes
azuisintensidade
da
fluorescênc
ia de
Phycocyani
n
Algas
verdes
azuisconcentraç
ão de
Phycoceryt
hrin
Algas
verdes
azuisintensidade
da
fluorescênc
ia de
Phycoceryt
hrin

5787
5894

5786
5793

118-' G/L '
118- g/l

5801

5800

257 = RFU

5822

5821

118- g/l

5829

5828

257 = RFU

5850

5849

118- g/l

5857

5856

257 = RFU
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Apêndice C: IDs de unidade
Id

Abreviação

Unidades

Temperatura
1

C

Celsius

2

F

Fahrenheit

3

K

Kelvin

17

Pressão, pressão barométrica (17-32)
Psi
Libras por polegada quadrada

18

Pa

Pascal

19

Kpa

Quilopascals

20

Bar

Bares

21

Mbar

Milibares

22

Mmhg

Milímetros de mercúrio (0 ° C)

23

Inhg

Polegadas de mercúrio (0 ° C)

24

cmH20

Centímetros de água (4 ° C)

25

inH20

Polegadas de água (4 ° C)

26

Torr

Torr

27

Atm

Atmosfera padrão

33

Distância/comprimento (33-48)
Mm
Milímetros

34

Cm

Centímetros

35

M

Metros

36

km

Quilômetros

37

Em

Polegadas

38

Ft

Pés

49

Coordenadas (49-64)
Graus

50

Min

Minutos

51

Segundo

Segundos

65

Condutividade (65-80)
S/cm
Microsiemens por centímetro

66

mS/cm

MilliSiemens por centímetro

81

Resistividade (81-96)
Ohm-cm
Ohm-centímetros

97

Salinidade (97-112)
Psu
Unidades práticas de salinty

98

Ppt

113

Concentração (113-128)
Ppm
Partes por milhão

114

Ppt

Partes por mil salinidade

Peças por mil

115

disponível

116

1-970-498-1500

Graus

disponível

117

mg/L

Miligramas por litro

118

G/L

Microgramas por litro

119

---

(preterido, não está mais
disponível)

61

www.in-situ.com

120

g/L

Gramas por litro

121

Ppb

Partes por bilhão
Densidade Ph
Tensão (161-176)

161

Μv

162145
163

MvPh
V

Microvolts
Milivolts

Ph

Volts

Oxigênio dissolvido (DO)% Saturação (177-192) Turbidez (193-208)
177

209

% Sáb

Saturação por cento

Fluxo (209-224)
FT3/s
Pés cúbicos por segundo

210

disponível

211

disponível

212

FT3/dia

Pés cúbicos por dia

213

GAL/s

Galões por segundo

214

GAL/m

Galões por o minuto

215

GAL/HR

Galões por a hora

216

Mgd

Milhões de galões por dia

217

m 3/SEC

Medidores cúbicos por
segundo
disponível

m3/HR

Medidores cúbicos por a hora

218
219
220
221

disponível
L/s

Litros por segundo

222

ML/dia

Milhões de litros por dia

223

mL/min

Mililitros por minuto

224

kL/dia

Milhares de litros por dia

Volume (225-240)
225

3 pés

Pés cúbicos

226

Garota

Galões

227

Mgal

Milhões de galões

228

m3

Medidores cúbicos

229

L

Litros

230

Acre-ft

Pés do Acre

231

Ml

Mililitros

232

Ml

Milhões de litros

233

Em

Milhares de litros

234

Acre-em

Polegadas do Acre

241

%

% (241-256)

1-970-498-1500

Por cento
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257

Fluorescência Baixo fluxo (273-288)
Rfu
Unidades de fluorescência relativa

273

Mililitros por segundo

274

ML/si
mesma
mlHr

275

l/min

Litros por minuto

276

lHr

Mililitros por hora
Litros por hora

Atual (289-304)
289

μA

Microampères

290

Mas

Miliamperes

291

Um

Ampères

305

ft/s

Pés por segundo

306

M

Medidores por segundo

Velocidade

Apêndice D: registrar formatos de dados
A especificação do protocolo Modbus requer qualquer tipo de dados de vários bytes a ser transmitido em Big
Endean ordem, ou mais significativa byte (MSB) primeiro. In-situ dispositivos de ve uso seguinte registre-se
dados formatos.

Id

Tipo

2

Curto não assinado

1

2 bytes, 1 registo,
MSB primeiro

5

Flutuar

2

4 bytes, 2
registradores. IEEE
flutuante ponto
formatar.
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Tamanho
(registros)

63

Descrição
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