
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stratos MS  
Převodník pH, vodivosti 
a rozpuštěného kyslíku 

 
Jeden přístroj pro všechny digitální 

bezkontaktní sondy Memosens 
 

Robustní skříň s krytím IP 65 
 

Displej se dvěma barvami podsvícení 
 

Univerzální napájení 68 ... 253 V AC 
nebo 20… 66 V DC 

 

VLASTNOSTI 
 
♦ Podpora všech digitálních 

bezkontaktních sond Memosens  
♦ Jedna verze přístroje pro měření pH, 

vodivosti a rozpuštěného kyslíku 
♦ Automatické rozpoznání sondy 
♦ Robustní skříň s krytím IP 65, 

odolná UV záření 
♦ Kontrastní LCD displej s barevným 

podsvícením 
♦ Ochranné bezpečnostní sklo 
♦ Intuitivní ovládání, stavy 

zobrazovány názornými ikonami 
♦ Logbook  
♦ Bezdrátové servisní rozhraní 
♦ Dva proudové výstupy 
♦ Montáž na zeď, trubku 

nebo do panelu 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

POPIS 
 
Převodník Stratos MS umožňuje 
spojité měření pH, ORP, vodivosti 
nebo rozpuštěného kyslíku. 
 
K převodníku je možné připojit všechny 
digitální sondy Memosens, které se 
staly novým standardem firem Knick a 
Endress+Hauser. Tyto digitální sondy 
pracují na principu indukčního přenosu. 
Bezkontaktně je řešeno napájení 
elektroniky v hlavici sondy i přenos 
informace, který je realizován digitálně. 
Tím jsou vyloučeny rušivé vlivy při 
měření. Sondy mají v paměti zapsány 
kalibrační údaje a informace o typu.  
 
Rozpoznání připojené sondy probíhá 
automaticky. 
 
Napájení přístroje je řešeno 
širokopásmovým univerzálním zdrojem 
VariPower díky němuž je možno 
napájet přístroj libovolným napětím 
v rozsahu 68 ... 253 V AC 
nebo 20 … 66 V DC.  
 
Robustní skříň převodníku z odolného 
plastu PBT má krytí IP 67 a je vhodná 
do náročného průmyslového prostředí.  
 

 

 
 
Displej přístroje je na bázi tekutých 
krystalů se dvěma variantami barevného 
podsvícení, které pomáhá vizuálně 
rozlišit provozní stav, ve kterém se 
přístroj nachází: 
 
Bílá: normální měřicí stav 
Červená: alarm, chyba 
 
 
 
 
 
 
Obsluhu přístroje zjednodušují grafické 
symboly, které názorně upozorňují na 
různé provozní stavy. Technologie 
Sensocheck monitoruje stav sondy a 
jejího vedení. Funkce Sensoface  pak 
zobrazuje informaci o stavu sondy na 
displeji a srozumitelně informuje o 
kondici sondy, případně upozorňuje na 
potřebu výměny. 
 
Montáž přístroje je možná do panelu, na 
stěnu nebo na trubku pomocí 
volitelného příslušenství. 
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ZAPOJENÍ  
 
Na obrázcích níže je popsáno zapojení přístroje Stratos MS, který je díky použitému širokopásmovému zdroji VariPower  
možno napájet střídavým napětím 80 – 230 V nebo stejnosměrným napětím 24 – 80 V. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE – MĚŘENÍ pH 
  
Sondy Skleněná elektroda nebo elektroda ISFET 
 ORP elektroda (např. platinová) nebo pomocná elektroda pro měření impedance 
 
Zobrazovaný rozsah Hodnota pH -2.00…16 
 ORP -1999…1999 mV 
 Teplota -20.0… 200.0 °C 
 
 Chyba měření dle specifikace senzoru 
Operační režimy*)  AUTO Kalibrace Calimatic s automatickým  
kalibrace pH sondy        rozpoznáním pufru. 
 MAN Manuální kalibrace se zadáním hodnoty vlastního 

pufru. 
 DAT Přímé zadání (předem známých) parametrů sondy. 
  
Kalibrace přístroje*) 
Nastavení pufru -01-  Mettler-Toledo 2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21 
 -02-  Knick CaliMat 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00 
 -03-  Ciba (94) 2.06 / 4.00 / 7.00 / 10.00 
 -04-  NIST technical 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.00 
 -05-  NIST standard 1.679 / 4.006 / 6.865 / 9.180 
 -06-  HACH 4.00 / 7.00 / 10.01 
 -07-  WTW techn. buffers 2.00 / 4.01 / 7.00 / 10.00 
 -08-  Hamilton 4.01 / 7.00 / 10.01 
 -09-  Reagecon 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00 
 -10- DIN 19267 1.09/4.65/6.79/9.23/12.75 
 -U1- Uživ. nastavení  Nastavitelný pufr se dvěma možnostmi pufru 
Max. rozsah kalibrace Asymetrie potenciálu ± 60 mV 
 Sklon   80…103 %  (47.5…61 mV/pH) 
 
Kalibrace ORP sondy* )  Nastavení nuly       
Max. rozsah kalibrace -700…700  ∆mV  
     
Adaptivní kal. časovač  Interval 0000…9999 h      (Německý patent DE 101 41 408) 
Sensocheck  Automatické monitorování skleněné elektrody 
 Může být vypnuto 
 Zpoždění Přibližně 30s 
Sensoface Grafické informace o stavu sondy 

 
Kontrola sondy Přímé zobrazení měřených hodnot ze senzorů k ověření [mV/teplota] 
 
Teplotní kompenzace procesního média  

 Lineární –19.99…19.99 %K, ultračistá voda,  referenční teplota 25 °C 
 Diagram: 0 … 95 °C, uživatelsky nastaveno v krocích po 5 K 
 
*) definováno uživatelem 
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TECHNICKÉ ÚDAJE – MĚŘENÍ KYSLÍKU 
 
Sonda Kyslíková sonda Memosens 
Operační režimy GAS (měření v plynech) 
 DO (měření v kapalinách)  
 
Měřicí rozsah Nasycení (-10…80 °C)  0.0… 600.0 % 
 Koncentrace (-10…80 °C) 0.00…99.999mg/l (ppm) 
 Koncentrace objemu v plynu 0.00… 99.99 % obj 
 Chyba měření Dle specifikace senzoru 
 
Korekce vstupu*) Korekce tlaku                                  0.000… 9.999 bar/999.9 kPa / 145,0 PSI 
 Manuálně/přes proudový vstup       0(4) – 20 mA 

Korekce slanosti                              0.0 – 45.0 g/kg 
   

Kalibrace senzoru*)  CAL_AIR Automatická kalibrace ve vzduchu 
 CAL_WTR Aut. kalibrace ve vodě nasycené kyslíkem 
 P_CAL Produktová kalibrace 
 CAL_ZERO Kalibrace nuly 
  
Rozsahy kalibrace Nula  ±2 nA 
 Sklon   25…130 nA (at 25 °C, 1013 mbar) 
  Korekce tlaku     Manuálně 0.000… 9.999 barů/ 999.9 kPa/145 PSI 
Sensocheck  Automatické monitorování skleněné elektrody 
 Může být vypnuto 
 Zpoždění Přibližně 30s 
Sensoface Grafické informace o stavu sondy 

 
Kontrola sondy Přímé zobrazení měřených hodnot ze senzorů k ověření [mV/teplota] 
 Proud sondy či částečný tlak/teplota kyslíku 
 
*) definováno uživatelem 
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TECHNICKÉ ÚDAJE – MĚŘENÍ VODIVOSTI 
 
Sonda  Vodivostní sonda Memosens 
  
Rozsah displeje Vodivost 0.000 … 9.999 µS/cm 

00.00 … 99.99 µS/cm 
000.0 … 999.9 µS/cm 
0000  … 9999 µS/cm 
0.000 … 9.999 mS/cm 
00.00 … 99.99 mS/cm 
000.0 … 999.9 mS/cm 
0.000 … 9.999 S/cm 

 Rezistivita 00.00 … 99.99 MΩ/cm 
 Koncentrace 0.00   … 100 % 
 Slanost 0.0     … 45 ‰ 
 Chyba měření Dle specifikace senzoru 
Rozsahy měření dle senzoru Memosens 
Teplotní kompenzace (OFF)  Bez kompenzace 
 (LIN) nastavitelná ref. teplota Lineární charakteristika 00.00 … 19.99 % / K 
 (NLF) Referenční teplota 25 °C Přírodní vodstva dle EN 27888 
 (NaCl) Referenční teplota 25 °C NaCl od 0 (ultračistá voda) do 26 % 
 (HCl) Referenční teplota 25 °C Ultračistá voda se stopami HCl (0 … 120 °C) 
 (NH3) Referenční teplota 25 °C Ultračistá voda se stopami NH3 (0 … 120 °C) 
 (NaOH) Referenční teplota 25 °C Ultračistá voda se stopami NaOH (0 … 120 °C) 
Určení koncentrace*)  -01- NaCl 0.00 … 9.99 % dle tepl. vody (0 … 100 °C) 
 -02- HCl 0.00 … 9.99 % dle tepl. vody (-20 … 50 °C) 
 -03- NaOH 0.00 … 9.99 % dle tepl. vody (0 … 100 °C) 
 -04- H2SO4 0.00 … 9.99 % dle tepl. vody (-17 … 110 °C) 
 -05- HNO3 0.00 … 9.99 % dle tepl. vody (-17 … 50 °C) 
Kalibrace sondy - Zadání korekční konstanty a okamžité zobrazení vodivosti / teploty 

- Vstup kalibrační vodivosti s okamžitým zobrazením faktoru článku/teploty 
- Kalibrace produktu pro konduktivitu 
- Seřízení teplotního čidla (10 K) 
Dovolená konstanta článku 0.0050 … 19.9999/cm 

Sensocheck  Automatické monitorování skleněné elektrody 
 Může být vypnuto 
 Zpoždění Přibližně 30s 
Sensoface Grafické informace o stavu sondy 

 
Kontrola sondy Přímé zobrazení měřených hodnot ze senzorů k ověření 
 (odpor/teplota) 
  
*) definováno uživatelem 
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TECHNICKÉ ÚDAJE – MĚŘENÍ VODIVOSTI INDUKČNÍ METODOU 
 
Sondy Digitální toroidní vodivostní senzory (SE 670/ SE 680) 
  
Rozsahy měření Vodivost 0.000 … 1999 mS/cm 
 Koncentrace 0.00 … 100.0 % dle teploty vody 
 Slanost 0.0 … 45.0 ‰ (0 … 35 °C) 
Rozsahy měření Vodivost 0.000 … 9.999 mS/cm 

00.00 … 99.99 mS/cm 
000.0 … 999.9 mS/cm 
0.000 … 9.999 S/cm 

 Koncentrace 0.00   … 9.99% / 10.0 … 100% 
 Slanost 0.0     … 45.0 ‰ (0 … 35 °C) 
 Doba odezvy (T90) Přibližně 1 s 
 Teplota -20 … +150 °C  
 Teplotní extrapolace Rychlá extrapolace teploty za použití metody TICK 

v případě výrazné změny (SE 670/ SE 680) 
 Chyba měření Dle specifikace senzoru 
Teplotní kompenzace (OFF)  Bez kompenzace 
 (LIN)   Lineární charakteristika 00.00 … 19.99 % /K 
 (NLF)  Přírodní vodstva dle EN 27888 
 (NaCl)  NaCl od 0 do 26 % dle teploty vody (0 … 120 °C) 
Určení koncentrace*)  -01- NaCl 0 – 26% dle teploty (0 °C) … 0 – 28% dle tep. (100 °C) 
 -02- HCl 0 – 18% dle teploty (-20 °C) … 0 – 18 Gew % (50 °C) 
 -03- NaOH 0 – 13% dle teploty (0 °C) … 0 – 24% dle tep. (100 °C) 
 -04- H2SO4 0 – 26% dle teploty (-17 °C)…0– 37% dle tep. (110 °C) 
 -05- HNO3 0 – 30% dle teploty (-20 °C)… 0 – 30% dle tep. (50 °C) 
 -06- H2SO4 94–99% dle teploty (-17°C)…89–99% dle tep. (115 °C) 
 -07- HCl 22–39% dle teploty (-20°C)…22–39% dle tep. (50 °C) 
 -08- HNO3 35– 96% dle teploty (-20°C)…35– 96% dle tep. (50 °C) 
 -09- H2SO4 28–88% dle teploty (-17°C)…39–88% dle tep. (115 °C) 
 -10- NaOH 15 –50% dle teploty (0°C)…35 – 50% dle tep. (100 °C) 
Kalibrace senzoru - Zadání korekčního faktoru a okamžitého zobrazení vodivosti / teploty 

- Zadání kalibrační vodivosti s okamžitým zobrazením faktoru článku/teploty.  
- Kalibrace produktu  
- Seřízení nuly 
- Instalační faktor 
- Seřízení teplotního čidla (10 K) 
Dovolený faktor článku 00.100 … 19.999/cm  
Dovolený přenosový poměr 010.0 … 199.9 
Dovolený offset nuly ±0.5 mS/cm 
Dovolený instalační faktor 0.100 … 5.000 

Sensocheck  Automatické monitorování skleněné elektrody 
 Může být vypnuto 
 Zpoždění Přibližně 30s 
Sensoface Grafické informace o stavu sondy 

 
Kontrola sondy Přímé zobrazení měřených hodnot ze senzorů k ověření  
 (odpor/teplota) 
  
 
*) definováno uživatelem 
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ    
 
HOLD vstup (držení)    Galvanicky oddělený  

Funkce  Přepnutí přístroje do módu HOLD  
 
Spínací napětí  0…2 V (ac/dc) Neaktivní 
  10…30 V (ac/dc) Aktivní 
 
Výstup 1    4-drátové provedení 

    Aktivní proudová smyčka 4…20 mA, galvanicky spojená s výstupem 2 
Charakteristika    Lineární, při měření vodivosti i nelineární či logaritmická 
Překročení rozsahu*    22 mA v případě chybových hlášení 
Výstupní filtr*    Časová konstanta filtru 0…120 s, filtr typu dolní propust 
Chyby měření 1)    < 0.25 % aktuální hodnoty proudu + 0.025mA 
 
Výstup 2 Totožné parametry s výstupem 1 

 
Hodiny reálného času Na výběr různý formát času a datumu. 

Rezerva napájení > 5 dní 
 
Displej LC displej, 7 segmentů s ikonami 

Hlavní displej Výška znaků 22 mm, symboly jednotek 14 mm 
 
Sekundární displej  Výška znaků 10 mm 
 
Textová řádka 14 znaků, 14 segmentů 
 
Sensoface 3 stavové ikony 
 
Zobrazení režimu MEAS, CAL, CONF, DIAG. 
 Ikony pro indikaci stavu 
 
Zobrazení alarmu Červené podsvícení v případě alarmu 
 
Klávesnice Klávesy: MEAS, CAL, 4 kurzorové klávesy a ENTER 

. 
 
Diagnostické funkce  

Kalibrační data Datum kalibrace, nula, sklon a čas odezvy 
 
Auto-test Automatické otestování pamětí (RAM, FLASH, EEPROM) 
 
Logbook 100 událostí s datumem a časem 
 
Test displeje Zobrazení všech segmentů displeje 
 
Servisní funkce  

Monitorování sond Přímé zobrazení signálu ze sondy (mV / odpor) 
 
Proudový zdroj Proud specifikovaný pro výstup 1 a 2 (00.00…22.00 mA) 
 
Test relé5) Ruční ovládání čtyř reléových výstupů 
 
Ruční ovládání5) Výstup regulátoru zadáván přímo (spuštění regulace) 
 
Tovární nastavení Reset všech parametrů na tovární nastavení 
 Kalibrační data zůstávají zachována 
 
TAN Aktivace doplňujících funkcí přístroje 
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ    
 
Uchovávání dat 

 
Parametry, kalibrační data, logbook > 10 let (EEPROM) 

 
 
EMC 

EN 61326-1 

Emitované rušení Třída B (obytné zástavby) 
 
Odolnost proti rušení Průmyslové prostředí EN 31326-2-3 (zvláštní požadavky na převodník) 
Provozní podmínky  2-drátové provedení  4-drátové provedení 

Okolní teplota -20…+65 °C -20…+55 °C 
 

Skladovací/přepravní teplota -20…+70 °C -20…+70 °C 
 

Relativní vlhkost 10…95 % bez kondenzace 10…95 % bez kondenzace 
 

Napájecí napětí 14…30 V 24 (-15 %)…230 (+10 %) V ac/dc  
(dc  ≤  80 V). 
 

Frekvence st. napětí --- 45…65 Hz 
 
Kryt Kryt lisovaný z PBT/PC, ochranné sklo 

Montáž Montáž na zeď, trubku nebo do panelu 
 
Barva  Šedá, RAL 7001 
 
Ochrana proti vniknutí IP 67 
 
Hořlavost  UL 94V-0 
 
Rozměry 148 mm × 148 mm 
 
Rozměr výřezu Výřez při montáži do panelu 138 mm × 138 mm to DIN 43 700 
 
Váha  1.2 kg ( 1.6kg včetně příslušenství 
 
Kabelové průchodky 3 prorážky pro průchody M20 × 1.5  
 2 prorážky pro NPT ½‘‘ nebo pevnou ocelovou hadici 
 
Připojení  Vodiče max. 2.5 mm2 
 
Napájecí napětí 80 (-15 %)…230 (+10 %) V ac, 24 (-15 %)…  80 (+10 %) V dc; st: 45…65 Hz; 12 VA, 

10W. 
Přepěťová kategorie II, třída II 

  
  
Limitní relé REL1 / REL2 Společný kontakt 

Maximální zatížení ac < 250 V / < 3 A / < 750VA 
 dc < 30 V / < 3 A / < 90 W 
 
Typ kontaktu* V normálním stavu rozepnut nebo sepnut 
 
Doba odezvy* 0000…9999 s (aktivováno se zpožděním, deaktivováno okamžitě)  
 
Hodnota sepnutí* Hodnota z nastaveného rozsahu 
 
Hystereze* Pásmo kolem hodnoty sepnutí 
 
  

*)  Uživatelsky definováno 
1)  Automatický výběr rozsahu 
2)  Dle IEC 746 Part 1 při normálních provozních podmínkách 
3)  ± 1 číslice 
4)  Plus chyba sondy 
5)  Pouze u 4-vodičového provedení 
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ROZMĚRY A MONTÁŽ 
Rozměry přístroje [mm] a způsoby  
montáže přístroje. 
 
Kryt přístroje: 
1) Průchodka kabelu (3 ks). 
2) Průchodka kabelu nebo  
    kov. hadice (2 ks). 
3) Prorážky pro montáž na trubku (4 ks). 
4) Prorážky pro montáž na stěnu (2 ks). 
 
Příslušenství pro montáž na trubku: 
5) Hadicové spony se šnekem  
    podle DIN 3017 (2 ks). 
6) Deska pro montáž na trubku (1 ks). 
7) Možno použít pro vertikální  
    i horizontální montáž. 
8) Samořezný šroub (4 ks). 
 
Příslušenství pro montáž do panelu: 
9) Obvodové těsnění (1 ks). 
10) Šroub (4 ks) 
11) Tloušťka panelu. 
12) Rozpěrky (4 ks). 
13) Závitová pouzdra (4 ks). 
 
 
 

Obr. 5:  Rozměry přístroje STRAROS zepředu a z boku 

Obr. 6:  Rozměry montážních otvorů a způsob montáže na trubku 

Obr. 7: Způsob montáže do panelu Obr. 8:  Rozměry stříšky 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
     

Přístroj Objednací číslo 

 
Stratos MS  A405N 
   
 

Příslušenství Objednací číslo 

 
Sady pro montáž přístroje: 
 
Montáž na trubku  ZU0274  
 
Možné montáž ve vertikální 
nebo horizontální poloze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranná stříška ZU0737 
 
Pro dodatečnou ochranu proti povětrnostním 
vlivům a mechanickému poškození. 
 
 
 
 
 
 
Montáž do panelu ZU0738 
 
Pro montáž do standardního 
výřezu 138 x 138 mm (DIN 43700). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0706 Změna údajů vyhrazena 


