
ESELECT-CD1 - це компактна система з контролером ELECTRICAL CONDUCTIVITY (EC). У багатьох 

випадках провідність безпосередньо пов'язана з загальними розчиненими твердими речовинами 

(T.D.S.): провідність надає приблизну величину для концентрації TDS, як правило, до десяти відсотків 

точності. eSelect-CD1, разом з  високою якістю виконання вимірів та функцій, що задовольняють 

більшості вимог до приладу, пропонує багато функцій, що робить його надзвичайно універсальним та 

простим у роботі. Вимірювання електропровідності  мікросхемою SIEMENS має діапазони факторів 4 

К (константа комірки), придатні для наступних К: 

Контролер охоплює діапазони від  коефіцієнта  K 1 до 20.00 μS  і навіть 100.00 μS (останній з 

електродів із графітовим датчиком) та постійним K 5 дорівнює 2 000 μS; 

2 типи програмування: 

• Основне - полегшення життя для таких домашніх застосувань таких невеликих басейнів або систем 

очищення води; 

• Експерт  - для професіоналів, яке надає можливість уточнити вимірювання та функції безпеки. 

Параметр Значення 

Вимірювання Електропровідність до 20 μS 

Тип датчика PTFE з графітовими електродами, k=1 

Електроспоживання 100÷240 Vac – 50/60 Hz – 6W 

Дисплей Графічний 128x64 (видима площа 70x37 mm) 

Захист живлення Цілий блок живлення (без запобіжника) 

Датчик температури РТ100, 0,1°С роздільна здатність 

Зовнішній корпус ABS, IP65 

Входи  Для датчика рівня і датчика наближення 

Релейні виходи 2 релейні виходи (точка уставки 1 і 2) ON-OFF або  ШІМ 
тип 

Характеристики релейних виходів максимум 5А на резистивному навантаженні, максимум 
1A на індуктивному навантаженні, 230 Вт 

mA виходи mA гальванічно відокремлений вихід 

Характеристики  mA виходів Максимальне навантаження 500 Ом 

Сигналізація Сигналізація передозування 

Аксесуари Комплект для настінного кріплення 

Розміри 120х200х90,5 

Вага Вага нетто 1230 гр, вага брутто 1255 гр 

Робоча температура 0-50°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Електропровідність  
Діапазон вимірювань та 
коефіцієнт К (константа комірки): 

 К1 вимірює до 20.00 μS  і навіть 100,00 μS (останній з 
електродів із графітовим датчиком)/Гістерезіс/ШІМ 
точка-500 μS/Роздільна здатність 10 μS 

 К5 вимірює до 2.000 μS /Гістерезіс/ШІМ точка-50 μS 
/Роздільна здатність 1 μS 

 К10 вимірює до 200 μS /Гістерезіс/ШІМ точка-0,50 μS 
/Роздільна здатність 0,1 μS 

 К0,1 вимірює до 100.00 μS /Гістерезіс/ШІМ точка-5000 μS 
/Роздільна здатність 100 μS 

 
 

 

Температурні налаштування: 
 
 
Діапазон датчиків температури: 

Автоматичні  з комбінованою електропровідністю  + PT100 або 
NTC системою 
-20…100°С 
Здатність 0,1°С                           Точність±0,5%°С 

 

Споживання енергії 100-250Vac / 5W в 240 V AC 

Mікропроцесорна технологія SMD компоненти, цифрова клавіатура 6 клавіш 

Лінійність, стабільність 
продуктивності 

±0,5% вище за стандартних умов 

Екран Графічний 128x64 (видима площа 70x37 mm) 

Затримка Реле затримки активації, програмується для кожної точки 
уставки (999 сек) 

Затримка запуска Затримка запуску при включенні , програмується для кожної 
точки уставки 

 


