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Připojitelnost k IQ Sensor Net
• Pro systémy 2020 a 282/284."

• Možné kombinovat se všemi IQ sondami 
pro víc parametrů

•   (naprř NH4, NO3, NO2, COD, Turb, TS, 
PO4)

Rychlost rozkladu Spotřeba 
energie

Rychlost rozkladu 
ještě stoupá

Rychlost rozkladu sa 
takřka nemění

0 1.0 2.0 3.0 Rozpustěný kyslík (mg / l)

Smax

1/2 Smax

0.75

Závislost degradace NH4-N na koncentraci kyslíku

Energetická náročnost

Pomocí FDO® 700 IQ můžete zvýšit efektivitu a udržet náklady pod 
kontrolou.l

Snižte náklady na energii optimálním 
provzdušňováním
Ne málo, ale vždy dost. Přesné měření umožňuje kontrolu kon-
centrace kyslíku na optimální hodnotu. Volně zavěšená sonda na 
řetízku, spolu se skosenou membránou, zabraňují nejen měření 
nereálných,příliš vysokých hodnot vlivem bublin, ale též rústu řas..

Chcete víc?
Ještě větší efektivitau? Ještě nižší náklady?

Jestě vyšší transparentnost?

Pokud ano, náš VARION® 700 IQ pro měření 
NH4 a NO3 je pro Vás ta správná sonda!

Podrobnějši informace najdete naj webu:

www.WTW.com/en/iq-sensors

(Pre větší pohodlí použijte náš QR kód). .
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Porovnání dvou FDO® sond, s a  bez čištění tlakovým vzduchem

     

     s čištěním tlakovým vzduchem
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Zvýšit efektivitu…
• Přesné měření pomocí inovativní membrány 

sondy
• Nízké provozní náklady a minimální údržba
• Snížené náklady na energii

Přesné měření pomocí inovatívní membrány 
sondy
Inovativní geometria membrány s úhlem 45 ° umožňuje přesné 
měření kyslíku a zabraňuje falešným vysokým hodnotám. Díky auto-
matickému rozpoznaní membrány pomocí čipu, v ktorém je uložená 
i kalibrace z výroby, není potřeba ručně zadávat sériové číslo (po-
tenciální zdroj chyby). Rychlá a jednoduchá výměna membrány šetří 
mnoho práce a času. 

Nízké provozní náklady a minimální údržba
Dlouhá životnost membrány (3-5 roků) zajistí udržitelný provoz 
a minimalizuje náklady na údržbu. Rovněž pohyblivá montáž 
snímače umožňuje samočistící účinek na měřicí časti sondy. Další 
čištění tlakovým vzduchem je možné pro speciální aplikáce, ale 
nevyžaduje se pro typické komunální čistirny odpadních vod (viz 
obrázek dále)..

Přesvědčte sa s našími
HowTo videos!
Přesné meření, jednoduchá výměna 

membrány  a mnoho dalších výhod.

WTW na YouTube

Přihlaste sa na odber našeho kanálu 
YouTube, abyste yli informováni o 
našich nových videích.

http://www.youtube.com/wtwgmb-
hinternational

http://www.youtube.com/ 
wtwgmbhinternational



Technické parametry
FDO® 700 IQ (SW) FDO® 701 (SW)

Rozsah měření 0 … 20.00 mg/l (0 … 20.00 ppm)
0 … 200.0%

Rozlišení 0.01 mg/l (0.01 ppm)
0.1%

t90 (při 25 ° C) < 150 s < 60 s

Minimální průtok Nevyžaduje se

Monitoring čidla Monitoring funkce membrány

Odolnost proti tlaku Do 10 bar

Provozní teplota -5 °C … +50 °C -5 °C … +40 °C

Informace pro objednání 
Model Popis Obj.č..
FDO® 700 IQ Digitální optická O2-sonda, nevyžadující průbežnou kalibraci po celou dobu 

životnosti měřicí hlavice (2 roky), bez kabelu 
201650

FDO® 701 IQ Digitální optická O2-sonda s rychlou odezvou, nevyžadující průbežnou kalibraci 
po celou dobu životnosti měřicí hlavice  SC-FDO® 701 (2 roky), bez kabelu.

201660

FDO® 700 IQ SW Jako FDO® 700 IQ, ale vyšší odolnost proti korozi 201652

FDO® 701 IQ SW Jako FDO® 701 IQ, ale vyšší odolnost proti korozi 201653

SC-FDO® 700 Membrána pro FDO® 700 IQ (SW) 201654

SC-FDO® 701 Membrána s rychlou odezvou pro FDO® 701IQ (SW) 201655

MSK FDO® CS Ochranný kryt membrány, na ochranu před rybami a kamením 205253

SACIQ-1,5 Připojovací kabel, konektorové spojení s IP 68, délka kabelu 1,5 m. 480040

SACIQ-7,0 Připojovací kabel, konektorové spojení s IP 68, délka kabelua 7 m. 480042

SACIQ-15,0 Připojovací kabel, konektorové spojení s IP 68, délka kabelu 15 m. 480044

Rozměry FDO® 700

Referenční kanál

Měřicíí kanál

Referenční metoda EPRS

Měřicí a referční kanál  
(optická cesta pro komparatívní měření/
nulový bod) je identická.l  
⇒ Ideální optické nastavení minimalizuje  
    drift měřicího signálu.l 

ca. 400 mm

Ø 40 

34

39,7

ca. 400 mm

276 mm

Ø 59,5 

Převlečná matice POMTělo sondy 
Nerez oceľ 316 Ti

Membrána 
PVC, Silikon

Převlečná matice: POM 

Převlečná 
matice POMTělo POM

700/701 IQ

700/701 IQ SW
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