
 



STB 1 
Датчик, керівництво користувача, монтажні приналежності. 

 
 
 
 
 
 
 



Технічні дані 
 

 
 
 
 

РОЗМІРИ 

 

Параметри Значимість 

Діапазон вимірювання 0:1000 NTU 

Робочий режим Оптична передача 

Очищення Ручна очистка скла 

Максимальний внутрішній тиск 1 бар 

Рекомендований потік на вході 1:15 л/год (встановити впускний регулюючий клапан) 

Зв'язок Ніпель 1/2 "/трубка 10х14мм 

Матеріал PVC 

Вага 1630 г. 



Як вимірюється каламутність 

Каламутність - це показник того, скільки світла, що проходить через воду, розсіюється зважених 

частинками. Розсіювання світла збільшується зі збільшенням твердих речовин. 
 

Що таке Нефелометричний одиниця каламутності (NTU) 
Вони є одиницями, які ми використовуємо при вимірюванні каламутності. Термін 

"Нефелометричний" відноситься до інструментів, які оцінюють, як світло розсіюється з 

зважених матеріалами в воді. 

STB1 формується тілом і внутрішньою темною кімнатою, в якій випромінюють світлодіоди, 

встановлені на 90 градусів до напрямку світлового пучка, що проходить через скляну призму 

для оцінки розсіяного, а не поглиненого світла. 

Це вимірювання зазвичай дає дуже хорошу кореляцію з концентрацією часток у воді, 

впливає на ясність. 

STB1 є датчиком IN-LINE: вода проходить через скляну призму циліндра, яка відображає 

світловий промінь, що генерується фотоелементом 

 
 

Установка датчика 
 

Датчик каламутності є додатком для обходу для моніторингу. Прилад встановлений на рівні 0-200 

NTU. 

Максимально допустимий тиск води в осередку, становить 1 бар. Встановіть клапан регулювання 

потоку подалі від датчика, оскільки турбулентність створює бульбашки, які впливають на 

вимірювальне значення. 
 

Положення корпусу датчика таке, що дозволяє вхід і вихід води в горизонтальному 

положення. ВХІД води знаходиться на верхній частині коробки датчика, а вихід-зверху. 

Розмір трубки води 10x14 мм. 
 

Рекомендована витрата через пробірку становить від 1 до 15 л / год. 
 

Передбачено два болта для кріплення на панель або стіну. 

Чотири гвинти 4х25 передбачені для герметизації кришки блоку управління. 

Якщо значення коливається постійно, спробуйте зменшити пропускну здатність (потік) води. 



Калібрування 
Калібрування для STB 1 не потрібно: калібрування приладу відбувається на заводі, за 

допомогою спеціального розчину в 200 NTU. Перекалібровування потрібно, коли наведені 

невірні значення. Не обов'язково очищати внутрішню частину датчика, після отримання 

інструменту. Він може бути встановлений і використаний відразу. 

Коли необхідно перекалібровка, ви повинні проконсультуватися з компанією і отримати 

необхідні інструменти і розчини. 

 
Процес калібрування. 

 
 

 
Зніміть 4 гвинти на верхній частині зонда 
за допомогою шестигранного ключа і 
зніміть кришку. 

 

 

 
Вставте чорний циліндр для калібрування (код. 
004 000 144) всередині зонда, перемістивши 
кришку зонда без затягування гвинтів 

 

Калібрування нульова точка 
Перевірте інструкцію по експлуатації 
контролера 

 
 

Зніміть циліндр з нульовим калібруванням, 
вставте пробірку (тобто 10 NTU), перемістивши 
кришку зонда без затягування гвинтів 

 

Калібрувати коефіцієнт посилання на контролер 
Перевірте інструкцію по експлуатації 
контролера 

 
 
 

Витягнути пробірку, повернути кришку зонда 
назад і затягнути гвинти 

 

Вирішення проблем 
Якщо значення вимірювань постійно змінюється, спробуйте зменшити вхідний потік води до 
датчика каламутності. 
Встановіть клапан регулювання потоку. 
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