Eén zender voor
meerdere
metingen

Signet
9900 Transmitter

Voordelen
De 9900 Transmitter wordt gekenmerkt door perfecte zichtbaarheid,
eenvoudige configuratie en flexibiliteit voor combinatie met
verschillende parameters.
Als nieuw lid van de Signet SmartPro™-instrumentenfamilie beschikt de Signet 9900 Transmitter over een éénkanaalsinterface voor uiteenlopende parameters, zoals stroming, pH/ORP, geleidend vermogen/weerstand, zoutgehalte,
temperatuur, druk, niveau en andere sensoren die een signaal van 4 tot 20 mA uitvoeren.

Met onze PC COMM-configuratietool
kunt u de parameters heel eenvoudig
instellen op uw laptop.
Flexibiliteit
Eén instrument voor meerdere
metingen. De plug-in modules
bieden absolute flexibiliteit, want
het apparaat kan eenvoudig worden
aangepast aan de wisselende noden
van de klant. Optionele modules:
Relais, Direct geleidend vermogen/
weerstand, H COMM en een PC COMMconfiguratietool.

9900 Transmitter – Paneel- en veldmontage

Perfect overzicht
De goed verlichte weergave en het
extra grote (3,90" x 3,90") autodetectiedisplay met achtergrondverlichting
garanderen een perfect zicht op een
afstand van 4-5 keer de afstand van
klassieke zenders. De grote tekens
zijn ook in donkere omstandigheden
vlot leesbaar. Het display heeft

Module Relais
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afzonderlijke lijnen voor eenheden,
primaire en secundaire metingen en
een digitale staafgrafiek in de vorm van
een wijzerplaat.

Snelle en eenvoudige installatie
Het intuïtieve menusysteem is
consistent met de ProcessPro®en ProPoint®-zenders.

Module Direct geleidend
vermogen/weerstand

Module H COMM

0251 Configuratietool

Functies
Standaardwaarden zijn beschikbaar voor een snelle
en eenvoudige programmering, maar ze kunnen indien
gewenst ook worden aangepast.
Voor een perfecte zichtbaarheid is de 9900 Transmitter uitgerust met een groot autodetectie-display met achterverlichting,
een staafgrafiek in de vorm van een wijzerplaat en relais- en waarschuwings-LED’s. Het intuïtieve menusysteem
is consistent met de ProcessPro®- en ProPoint®-zenders, waardoor de installatie sneller en eenvoudiger verloopt.
Het gebruikscomfort wordt verbeterd met de optionele plug-in modules Relais, Direct geleidend vermogen/weerstand,
H COMM en PC COMM. De eenheid kan voor een snelle en eenvoudige programmering worden gebruikt met de
standaardwaarden, of het kan worden aangepast met etikettering, aanpasbare minimale en maximale schaalinstellingen,
diverse meeteenheden en decimale mogelijkheden. Het veelzijdige apparaat kan ook signalen van 4 tot 20 mA van derden
als ingangssignaal gebruiken (optionele module 8058 vereist).

Mechanisch relais
LED-indicator

Achterverlichtingssensor

Mechanisch relais
LED-indicator

Foutindicator
Open collector (R1)
LED-indicator
Staafgrafiek

Meeteenheden
Waarde
Label

Menunavigatietoetsen
Leverbaar voor paneelof veldmontage
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Functies
Eén eenheid kan ProPoint®- en éénkanaals ProcessPro®-instrumenten
vervangen, waardoor het aantal onderdelen drastisch daalt.
De 9900 Transmitter kan in een paneeleenheid worden geïntegreerd of in het veld worden gemonteerd. Beide configuraties
kunnen werken met 12 tot 32 VDC voeding (24 VDC nominaal) en kunnen verschillende soorten sensoren in lusvoeding sturen.

Module H COMM
–	Voor communicatie tussen de 9900 Transmitter en elk voor
HART® geschikt apparaat
–	Biedt op afstand toegang tot primaire en secundaire
metingen
–	De gebruiker kan op afstand de 4 en 20 mA-instellingen
aanpassen

Module PC COMM
– Voor configuratie en programmering via een pc
–	De instellingen van een 9900 Transmitter kunnen
worden opgeslagen op een pc en worden gebruikt in
toekomstige installaties
– Compatibel met Windows 7, Vista en XP
Sensoraansluiting/
PC COMM-connector

Voedingsaansluiting/LUS
Module Relais
–	Voegt twee programmeerbare
relais met droog contact toe
– Alleen leverbaar in paneelmontage
–	Hysteresis en tijdsvertraging
beschikbaar voor elk relais

Module Geleidend vermogen/weerstand
–	Verbindt elektroden voor geleidend vermogen/
weerstand en zoutgehalte rechtstreeks met de
9900 Transmitter
–	Metingen van geleidend vermogen/weerstand en
zoutgehalte kunnen ook worden uitgevoerd met de
2850 sensor-elektronica via de 9900 (S 3L) ingang
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Overzicht van het systeem
Met de hoekadapterkit kunt u uw in het veld gemonteerde 9900
Transmitter in gelijk welke hoek plaatsen.
Ander toebehoren is ook beschikbaar om u te helpen met veldinstallaties. We bieden oplossingen voor veldmontage in de
vorm van een afzonderlijke montagekit. Met de 3-8050 universele montagekit, de 3-8051 of 8052 integrale montagekits
en de hoekadapterkit kan de zender nagenoeg overal worden geïnstalleerd. De adapter plaatst de zender in een hoek van
25°, waardoor vocht van het display kan lopen. Het toebehoren verhoogt de veelzijdigheid van de in het veld gemonteerde
9900 Transmitter.

In het veld gemonteerde 9900
Transmitter
Voor de veldmontage is een
afzonderlijke montagekit
vereist. Met de 3-8050 universele montagekit, de 3-8051 of
8052 integrale montagekits
en de hoekadapterkit kan de
zender nagenoeg overal worden
geïnstalleerd.

Hoekadapterkit
Met de hoekadapterkit kunt u uw
in het veld gemonteerde 9900
transmitter snel en eenvoudig
in een hoek van 25° plaatsen.
Dit toebehoren verhoogt de
veelzijdigheid van de in het veld
gemonteerde 9900 Transmitter.

Montagekits
Voor veldinstallaties met een module Geleidend
vermogen/weerstand is de hoekadapter vereist
samen met een 3-8050, 8051 of 8052 adapterkit
om voldoende vrije ruimte voor de bedrading
te verzekeren.
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Toepassingen
De 9900 Transmitter in een tankvultoepassing.

De veelzijdige parameter- en modulaire capaciteiten van de 9900 maken deze eenheid perfect geschikt voor uiteenlopende
toepassingen, zoals waterzuivering, omgekeerde osmose, deïonisering, productie van chemicaliën, afwerking van metalen
en kunststoffen, rookgaswassers, koeltorens en mediafiltratie.

9900 Transmitter
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Toepassingen
Voor elk proces en elke toepassing ondersteunt GF Piping Systems
de klant in elke fase van het project.
We staan de klant van begin tot einde bij als een competente, betrouwbare en ervaren partner met de knowhow van
een industrieel bedrijf dat reeds meer dan 200 jaar op de markt is. Met onze toepassingskennis en productexpertise
ondersteunen we onze klanten tijdens het planningsproces, de duurzame realisatie van de projecten en de dienstverlening.

Industriële en gemeentelijke
waterzuivering
Waterzuivering, zowel in gemeentelijke
als industriële toepassingen, heeft
tot doel de kwaliteit van het water
te verbeteren met het oog op de
openbare veiligheid, of de negatieve
impact op procesapparatuur en/
of het milieu te verminderen. De
9900 Transmitter, die deel uitmaakt
van de nieuwe SmartPro-familie, is
ideaal voor de meting en controle van
diverse waterzuiveringstoepassingen.
Toepassingen voor industriële

7

waterzuivering omvatten mediafiltratie,
deïonisering, ontzouting, sturing van
koeltorens, omgekeerde osmose en
rookgaswassers, terwijl de controle
van chloordioxide en ozon typisch zijn
voor toepassingen in gemeentelijke
waterzuivering. Om water te leveren
dat voldoet aan de kwaliteitsnormen
van elke unieke toepassing, moeten het
aantal en de kwaliteit worden bewaakt
van diverse parameters, zoals aciditeit/
alkaliteit van chemicaliën, zouten en
chloorconcentraties.

Chemische procesnijverheid
De 9900 en relevante sensoren kunnen
worden gebruikt voor de meting
en regeling in het transport en de
verdunning van diverse chemicaliën.
De niveaus in chemicaliëntanks en
de dosering van chemicaliën kunnen
worden bewaakt en geregeld met de
nieuwe 9900 Transmitter.

GF Piping Systems – over de hele wereld thuis
Onze verkoopfirma’s en verkopers verzekeren
een lokale klantendienst in meer dan 100 landen.

De technische gegevens zijn niet bindend. Ze vormen ook geen gewaarborgde
karakteristieken, gewaarborgde eigenschappen of gewaarborgde duurzaamheid.
Ze zijn onderworpen aan wijzigingen. Onze algemene verkoopvoorwaarden
zijn van toepassing.
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