
Turb PLUS 2000 
Turbidimetr
KONTINUÁLNÍ MONITORING A PROCESNÍ KONTROLA V PITNÉ VODĚ



• Vysoká přesnost ±2 % měřené hodnoty
nebo ±0,02 NTU při méně jak 40 NTU

• Ultrazvukové čištění

• Konformní s ISO a EPA

• Rozlišení až do 0,0001 NTU

• 4-20 mA proudový výstup a RS 485
(Modbus RTU)

• Připojitelný na IQ Sensor Net přes modul
MIQ/IC2

Měření zákalu 
Kontinuální a přesný monitoring 

 Pitná voda

Pro mnoho úpraven pitné vody je 
nejdůležitějším parametrem zákal. 
V řadě oblastí musí systémy měřit 
zákal po každém kroku úpravy a 
dodržovat mezní hodnotu menší 
než 1 NTU na výstupu ze systému

 Sedimentace

Sedimentace s předřazeným 
srážením nebo vločkováním se 
nepoužívá pouze k odstranění 
hrubých částic. Snižuje také zákal, 
aby se příliš rychle nezanášel 
následný filtr povlakem. Proto by 
měl být po sedimentaci sledován 
zákal.

 Filtrace

Měřením zákalu lze zabránit 
nadměrnému zatížení filtrů. Jinak 
by se filtry mohly zanést příliš 
rychle a musely by se častěji 
oplachovat a čistit.

UV

 Dezinfekce

Nízké hodnoty zákalu jsou
nezbytné pro účinnou dezinfekci. 
Jinak by se dezinfekční 
prostředky nebo UV světlo 
nemohly dostat k 
mikroorganismům, které jsou 
chráněny biofilmy nebo částicemi.



Trübungsmessung
Kontinuierliche und genaue Überwachung

Přesně a spolehlivě
Měření metodami vyhovujícími ISO a 
EPA poskytují spolehlivá a vysoce 
přesná data, aby byla zaručena 
vysoká kvalita pitné vody.

Zanedbatelná údržba 
Ultrazvukové čištění snižuje manuální 
údržbu. Kalibrace je nutná pouze 
každé tři měsíce (podle pokynů EPA). 
To šetří peníze a čas.

Možnost lapače bublin
Souprava s externím lapačem zamezí 
nesprávnému měření způsobenému 
vzduchovými bublinami. Stávající 
jednotky lze také dovybavit lapačem 
bublin (600041).

ISO- a EPA-konformní 
Turb PLUS 2000 odpovídá EPA 180,1 
(bílé světlo) a ISO DIN EN 7027 
(infračervené světlo), a je proto 
vhodný pro monitorování pitné vody 
po celém světě.

Procesní kontrola
Obě relé lze použít k předběžnému 
varování a alarmu při překročení 
hodnot zákalu. Digitální Modbus RTU 
a analogové mA signály lze využít 
současně.
Příslušenství a další informace na: 
info@wtwcz.com

Technické údaje
Měřicí rozsah Tovární nastavení: 0 ... 100 NTU; volitelné měřicí rozsahy 

0 ... 10 a 0 ... 1000 NTU (přes USB klíč)

Rozlišení Až do 0,0001 NTU

Přesnost ± 2% z měřené hodnoty nebo ± 0,02 NTU pod 40 
NTU, vyšší hodnota (rozsah měření 0–100 a 0–1000)
± 5% měřené hodnoty nad 40 NTU
(Rozsah měření 0–100 a 0–1 000 NTU)
± 2% z měřicího rozsahu nebo ± 0,02 NTU
(Rozsah měření 0-10 NTU)

Teplota vzorku 1 °C ... 50 °C

Relé Dvě programovatelná, 120–240 V AC 2A Form C

Analogový výstup 4–20 mA, 1000 W

Digitální výstup Oboustranný RS-485, Modbus RTU

Záruka 2 roky 

Info pro objednání
Model Popis Bestell-Nr.
Turb PLUS 2020 Analyzátor zákalu s bílým světlem (US EPA 180.1) 600026

Turb PLUS 2120 Analyzátor zákalu s IR světlem (ISO EN DIN 7027) 600036

Turb PLUS 2120 Set Turb PLUS 2120 s externím lapačem bublin 600037

BC-Turb/DW Externí lapač bublin 600041

Kal Kit Turb/DW Kalibrační set (0,02, 10 a 1000 NTU, 
Čisticí utěrky, značkovací kroužky

600052

Kal Kit Turb PLUS 2000 Kalibrační set (0,02, 10 a 100 NTU, 
Čisticí utěrky, značkovací kroužky

600054

Kal Kit Turb 2110/DW Kalibrační set (0,02, 1 a10 NTU, 
Čisticí utěrky, značkovací kroužky)

600056

D7.06



1) Tkáň v rostlinách, která přenáší vodu z kořenů;
2) přední světová společnost zabývající se vodními technologiemi.

Jsme globální tým, který má společný cíl: vytvářet inovativní řešení pro uspokojení světových 
potřeb vody. Těžištěm naší práce je vývoj nových technologií, které zlepšují způsob využívání 
vody a její úpravu a opětovné použití v budoucnosti. Podporujeme zákazníky z komunálního 
vodohospodářství a nakládání s odpadními vodami, průmyslu i soukromých a komerčních 
stavebních technologií s produkty a službami, abychom mohli efektivně dopravovat, 
ošetřovat, analyzovat, monitorovat a vracet vodu a odpadní vodu do životního prostředí. 
Společnost Xylem navíc rozšířila své produktové portfolio o inteligentní a inteligentní měřicí 
technologie, síťové technologie a inovativní infrastruktury pro analýzu dat ve vodním, 
elektrickém a plynárenském průmyslu. Máme silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky ve více 
než 150 zemích, kde jsme známí svou silnou kombinací předních značek produktů a 
aplikačních zkušeností podporovaných tradicí inovací.

Další informace na www.xylem.com
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Objednávky a nabídky:
Tel: 286 850 340 
E-mail:  info@wtwcz.com

Servis:
 Tel: 286 850 331 
 E-mail: servis@wtwcz.com

Navštivte náš web a dozvíte více informací.

  https://www.facebook.com/wtwcz?fref=ts 




