
AMI Codes-II

Sistema Completo para Me-
dição Automática e Controle 
de Desinfetantes
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 Medição precisa de cloro livre, 
ozônio, dióxido de cloro, monoclo-
ramina, bromo ou iodo

 Usado em água potável, piscina, 
água de resfriamento e processa-
mento de águas residuais 
industriais

 Aplicável para água contendo 
aditivos como ácido cianúrico

 Fotômetro de processo basea-
do no método DPD (DIN EN ISO 
7393-2; APHA/AWWA 4500-Cl G)

 Medição integrada de pH com 
compensação de temperatura, 
como opcional

 Intervalo de medição programável 
torna o sistema econômico, 
de baixa manutenção e fácil 
manuseio

 Módulo adicional para limpeza 
química automatizada estende 
o tempo de operação livre de 
manutenção

 Sistema completo montado em 
painel; testado, calibrado e pronto 
para operação.
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ANALYTICAL INSTRUMENTS



Sistema Analítico
• Ampla faixa de medição:

- Cloro livre, HOCl, monocloramina: 0,00 - 5,00 ppm
- Ozônio: 0,05 - 1,00 ppm 
- Dióxido de cloro, iodo, bromo: 0,00 - 6,00 ppm 
- Cloro residual total: 0,00 - 5,00 ppm

•  Sistema de � uídos com design da célula para 
descarte de vazão excessiva, para � uxo constante 
da amostra.

•  Calibração automática do zero para estabilidade 
e longa duraçã

•  Projeto de fotômetro de � uxo contínuo, reduzindo 
a manutenção e desvio

•  Monitoramento do � uxo da amostra
•  Monitoramento do nível do reagente
•  Intervalo de medição programável para reduzir o 

consumo de reagente
•  Baixo consumo de amostra (menos de 10 l/h)

Transmissor/Controlador
• Carcaça em alumínio robusta, IP66
•  Menu de fácil orientação, informações completas
•  Registrador de dados interno
•  Controladores programáveis PID
•  2 saídas de sinais livres programáveis (4 - 20 mA)
•  2 contatos livres de potencial programáveis, como 

controladores PID, interruptores de limite ou alarme
•  Registro de dados interno, incluindo alarmes, eventos 

e dados de calibração

Opcionais
•  Sensor de pH com compensação de temperatura
•  Comunicação Pro� bus/Modbus
•  Registrador de dados USB
•  3ª saída de sinal (4 - 20 mA)

ANALYTICAL INSTRUMENTS
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A-82.312.000 “Cleaning Module-II” 
para limpeza periódica e automática 
da célula de � uxo e fotômetro.


