
AMI ISE Universal

Completo Sistema de Análise 
para Medição Online de Fluore-
to em Sistemas de Água Potável

 Ampla faixa de medição, 0,1-1000 
ppm, ideal para aplicações em água 
potável

 Diagnósticos internos permitem veri-
� cação dos resultados do analisador 
facilmente para aumentar a con� ança

 Compensação de temperatura au-
tomática até 35 °C (95 °F), de acordo 
com Nernst, garantindo resultados 
precisos em condições variadas

 O sistema completo é testado em 
fábrica e pré-montado em painel de 
PVC, facilitando a instalação - 
tamanho compacto fornece � exibili-
dade de instalação

 Design de célula de � uxo simples, 
durável, calibração e veri� cação 
simples,minimiza tempo de manu-
tenção e esforço

 Sensor de � uxo opcional

 Garantia de três anos na eletrônica.
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ANALYTICAL INSTRUMENTS



Transmissor AMI
• Menus de fácil operação especí� cos por usuário 

com função de senha “Instalação”, “Operação” e 
“Manutenção”

• Informações de status de limpeza do instrumento 
em mensagem e listas de diagnósticos. Armaze-
namento do histórico de calibração para o CQ

• Carcaça de alumínio resistente com visor LCD ret-
ro iluminado (grau de proteção IP 66 / NEMA 4X)

• Duas saídas de sinal de corrente livremente esca-
lonáveis (0/4 - 20 mA), terceira saída opcional

• Placa de comunicação Fieldbus, opcional (Pro� -
bus, Modbus)

• Maior estabilidade a longo prazo, com ajuste au-
tomático do ponto zero

Célula de � uxo
• M-Flow 10-3PG incluindo sensor de temperatura 

(NT5K)

• Feito de PVC com vaso de conexão rápida, para 
fácil calibração e manutenção do sensor

• Sensor de � uxo opcional que ajuda a garantir a 
precisão do sistema, acionando alarme quando o 
� uxo é inadequado para medições corretas.

Fluoreto Swansensor 
•  Sensores separados, sondas de referência e tem-

peratura, simpli� cando o serviço e a solução de 
problemas.

• Condições de operação para monitoramento com-
pleto do sistema: temperatura de até 35 °C (95 °F) 
e pressão de até 14,5 PSI (1 bar).
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