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Настоящия документ MS9033 v1.2:

• Заменя документ MS9033 v1.1 с редакция 2016-07-05
• Има въведен нов параметър  само за режим калибриране,  определящ 

корекцията по температура - автоматична или ръчна. 
• Ръчната температурна корекция по време на калибриране е изключително 

полезна, когато температурния електрод е монтиран отделно от pH 
електрода и е трудно неговото изваждане от процесната арматура. В този 
случай след поставяне на pH електрода в еталонния разтвор е необходимо да 
се зададе ръчно температурата му, която е измерена с друг външен 
термометър.
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I.  ОСОБЕНОСТИ

● MS 9033 има възможност за свободно конфигуриране като pH или ORP трансмитер, 
посредством конфигурационен бит.

● При избор на  захранване, потребителя избира батерийно или външно захранване от 
конфигурационен бит.

● При смяна на режима на захранване, след програмиране уреда трябва задължително 
да се рестартира, чрез изключване на захранването. При преминаване от режим на 
работа трансмитер към батериен уред и обратно да се изключва захранването и 
батериите за да се приемат промените в параметрите

● При избрано батерийно захранване, уредът се използва като индикатор
● Уредът автоматично разпознава свързан температурен коректор Pt1000. 
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II.  ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Обват и точност на измерване

рН -2,00  ÷ 16,00 / ± 0,01

ºC 0,0 ÷ 100,0   / 0,15

mV -700 ÷ 700  / ± 0.3 или -2000 ÷ 2000  / ± 1.0

• Захранване - батерийно, външно захранване или смесено (батерийно + външно)
• Автоматична температурна корекция на калибровъчните буфери
• Изолиран токов аналогов изход  4-20 mA
• Възможност за различен монтаж на електрода  изнесен или вграден(сонда) 
• При избор на изнесен електрод се използва комбиниран pH електрод с BNC куплунг
• Степен на защита IP65

III.  КОД ЗА ЗАЯВКА

IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

MS9033  е  предназначен  за  измерване  активността  на  водородните  йони  (pH).  Тази
величина се предава по токов аналогов изход 4÷20 mA.  На 31/2   течнокристален дисплей се
вижда измерената стойност  на pH,  температурата °C или напрежението в mV. Трансмитера
има  функция  автоматична  калибровка  и  автоматична  температурна  корекция  в  режим
измерване на рН със стандартни калибровъчни буфери (NBS / DIN 19226 стандарт), както и с
всички останали буфери 0.00÷14.00 pH (свободно задавани от потребителя).

Устройството може да се  конфигурира свободно и като ORP трансмитер,   в  обхват
-2000 ÷ 2000 mV или -1000 ÷ 1000 mV. 

Възможен  е  различен  начин  на  монтаж  на  електрода:  вграден  или  изнесен,  според
нуждите на потребителя. 
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MS 9033 - х.x.х.х.x

Пример

Име

MS 9033 -E3.L400.0.I2.B

Вградена сонда

Захранване
А - с батерия
B - с външно 12-36 V DC
C - батерийно и външно

Вход
0- PH
1- ORP

Дължина на сонда (mm)

Е1 - Без
Е2 - Тип SS
Е3 - Тип PVC

* Дължината на работната част на сондата се уточняват допълни телно,
 максимало допустимата дължина е 800mm, d= 42,5 m m.
 За тип E1 максималната дължина е 1300 mm, 
 

За тип Е2
d= 42,5 mm

  


L0 - Без сонда
LX - По заявка*

Изходи
I0- N/A
I2- 1x (4-2 0) mA DC 3wire

Захранване - външно 12-36 V DC

Дължина на сондата - 400 mm

Изход I out 4-20 mA DC 3W
Вход -PH

Вградена сонда - тип PVC



МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОД

Трансмитер с вграден електрод

MS9033 - PVC MS9033-SS
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1. ПРИ ВГРАДЕН ЕЛЕКТРОД

2. ПРИ ИЗНЕСЕН ЕЛЕКТРОД

При този вариант,
електрода и сензора
за температура са
потопени в измерваната
течност. 
Електроната част е 
влагозащитена,
а работната част е 
предпазена от 
защитна корона.

При този мотаж
в контакт с измерваната 
течност е само 
потопяемата част 
на електрода.

on

off

Вграден електрод и 
сензор за температура

on

off

on

off

on

off

Сензор за
температура

Електрод
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V.  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Аналогов вход     (галванично изолиран от захранването)                                                            

- обхват и точност на измерване

 рH  -2.00 ÷ 16.00 / 0.01

ºC 0,0 ÷ 100.0 / 0.15 
pH трансмитер,  mV

ORP трансмитер,  mV

-700 ÷ 700 / ± 0.3 

-2000 ÷ 2000 / ± 1 
- температурна корекция В pH режим - автоматична (Pt1000) или ръчна

 Аналогов изход                                                                                                                                 1

- препредаващ  токов  4 ÷ 20 mA DC 
- обхват рH 00.00 ÷ 14,00 

ORP -2000 ÷ 2000
- точност на измерване ±0.005 mA
- входно съпротивление > 1012 Ω

Калибровка
- автоматична със запаметяване при изключване на захранването

- буфери за калибровка

pH 1.68, 3.78, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45  - NBS (DIN 19266)
– с автоматична температурна корекция

всички останали буфери в обхватa 0.00 ÷ 14.00 pH
или -2000 ÷  2000mV ORP

- точност при температурна 
корекция на калибровъчните 
буфери за NBS стандарт

± 0.003

Изопотенциал на електродната 
система

7 (±1) pH; 
0 (±74.04) mV

Захранване
- външно захранващо напрежение 12 ÷ 36 V DC
- батерийно захранване 2х1,5 V (AA)

Индикация и Клавиатура
Дисплей   LCD 3 ½ digits
- обхват на дисплея -1999 ÷ 1999
- клавиатура фолио с бутони

Работни условия
Работна температура -20 ÷ 80 °C
Работна относителна влажност до 100  % rh
Степен на защита IP 65

Размери на трансмитера
Габаритни размери (WxHxL)  125x105x56 mm
Монтаж на стена 
Тегло Маx 250 g

Съхранение
Температура на съхранение
 Относителна влажност 

-10 … 70 °C
до 100  % rh
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VI.  ЛИЦЕВ ПАНЕЛ И КЛЕМОРЕД 

5.1Свързване на аналогов изход

5.2 Общи функции на бутоните в работен режим

Бутон Предназначение

1. Стартиране режим КАЛИБРИРАНЕ
2. Преминаване стъпка напред в режим КАЛИБРИРАНЕ

                     Потвърждаване на направена корекция (ENTER)

1. Избор на работен екран pH, mV, °C
2. Увеличаване задавана стойност

1. Избор на работен екран pH, mV, °C
2. Намаляване задавана стойност
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*Aналоговия изход може да бъде 
с вертикално или хоризонтално 
разположение.

on

off

Трансмитерът се захранва от външен източник 
      
      

(трипроводно токово свързване)

      

 Токов аналогов изход

+Vext GND ext

+_

Io
ut

GND 



VII.  ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Общи указания

За постигане на прецизни измервания е необходимо да се съблюдават всички 
технологични изисквания за коректно измерване.
Съхранението, подготовката за работа и експлоатацията на електродите и буферните 
разтвори се осъществява съгласно изискванията на съответната фирма производител.
Преди експлоатация уредът се привежда към номинални работни условия, съгласно 
техническите данни.

2. Подготовка за работа
Буксите на температурния и комбинирания pH електроди се включват към съответните 
такива на уреда.
pH електродът се подготвя съгласно неговия паспорт.
Температурният електрод не изисква специална подготовка.

3. Общи указания за промиване на електродите
Стъклената мембрана и външната повърхност на електрода се промиват обилно с 
дестилирана вода.
pH електродът може да се подсуши с филтърна хартия САМО от външната му страна, 
като се внимава да не се търка измервателната мембрана.
В измервателен съд се налива минимално  количество от изследвания разтвор – буфер 
или проба. 
Електродите се потапят в течността.
Разтворът се разбърква енергично чрез въртеливо движение за около 10 секунди, така 
че течността да облива стъклената мембрана.
След тази процедура pH електродът е подготвен за измерване и се потапя в измервания 
разтвор
Електродите се оставят потопени в течността около 30 секунди, след което се 
преминава към отчитане на данните.

4. За ново измерване се повтаря точка 3.
5. Промиването на pH електродите е желателно да се осъществява със специална 

пръскалка, заредена с дейонизирана вода.
6. Съхранение на pH електроди

• Комбинираните pH електроди не се съхраняват в дестилирана вода. 
• Когато не се използват, pH електродите се съхраняват само в 

съхраняващ разтвор. Ако няма наличен е желателно 
електродите да се съхраняват в буфер с pH около 4 / четири / .

• pH електродите не трябва да се оставят на сухо ! 

VIII. РЕЖИМ “ИЗМЕРВАНЕ”
 Това  е  основният  работен  режим на  устройството.  След  подаване  на  захранващото
напрежение за кратко се изписва PH или ORP и се преминава към измерване на съответната
величина.  По време на надписа  PH/ORP не трябва да се задържа бутон на клавиатурата
защото ще се активира някое от сервизните менюта ('параметри',  'входове'  или 'избор на
стандарт')  В режим ИЗМЕРВАНЕ PH на дисплея  се   извежда текущата  стойност  на pH,
измереното напрежение (mV) или температурата (ºC).  В режим ORP се вижда съответно
потенциалът или температурата. Токът, който протича през захранващата верига (изходната
величина) зависи само от стойността на pH или ORP. 
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Бутон Предназначение

 Тези бутони сменят показваните на дисплея величини

8.1 Температурна компенсация при pH трансмитер

Уредът разпознава дали е включен Pt1000 сензор и определя режима на работа – 
автоматичен (с Pt1000 сензор) или ръчен (без Pt1000 сензор).

При показване на  температурата,  ако десетичната точка мига,  уредът  е  в  режим на
РЪЧНА  ТЕМПЕРАТУРНА  КОРЕКЦИЯ.  В  това  състояние  потребителят  сам  задава
температурата на измерваната течност. В режим ORP няма ръчно задаване на температурата,
както и разпознаване на ситуацията 'изключен сензор'. 

Бутон Предназначение

Натиска се еднократно – десетичната точка спира да мига

 / Променя се стойността на температурата

Потвърждава се въведената стойност на температурата. Уредът 
автоматично преминава в режим ИЗМЕРВАНЕ

8.2 Избор на стандарт калибровъчни разтвори 

Устройството  осигурява  автоматична  температурна  корекция  на  pH  със
стандартни калибровъчни буфери от NBS /  DIN 19226  стандарт (1.68, 3.78, 4.01, 6.86,
9.18, 12.45 pH) и всички останали буфери 0.00 ... 14.00 pH - свободен “Free” стандарт
(но техните стойности се задават от потребителя).

Бутон Предназначение

+Power ON

Бутонът се натиска и задържа след което се подава захранване. Отпуска 
се след  надпис nbS или FrE .

 
Избира се калибровъчен стандарт

• nbS или FrE   (при ORP трансмитер само Fre)

Потвърждава се избраният стандарт

Уредът преминава в режим ИЗМЕРВАНЕ
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8.3 Чувствителност, асиметрия и грешка 

Бутон Предназначение

При задържане на бутона в режим ИЗМЕРВАНЕ на дисплея се отчита 
чувствителност – SLP

При задържане на бутона в режим ИЗМЕРВАНЕ на дисплея се отчита 
асиметрия – AST

Диапазонът на допустимите значения за чувствителност и асиметрия е:

8.3.1 рН трансмитер :

Чувствителност на електрода 30.0 < SLP < 65.0 mV/pH

Асиметрия на електрода 5.00 < AST < 9.00 pH

 Грешка може да възникне, ако след калибриране SLP или AST е извън диапазона на 
допустимите  граници. В този случай на дисплея се появява “---“.

Вероятни причини за възникване на грешки:

• Несъответствие на зададената стойност на калибровъчния буфер и поставения 
разтвор в измервателния съд.

• Неизправна електродна система
• Нарушена връзка на електродната система

8.3.2   ORP трансмитер :

Стойността SLP е отношението зададени/измерени mV, а  AST e отместването при 0 mV.

И двата параметъра се определят автоматично при калибриране и не може директно да се  
променят.

IX.  РЕЖИМ “КАЛИБРИРАНЕ”

Етап Дисплей Бутони Операция

Начало

Натиска се  и се задържа. Появява се  мигащ надпис Clb.
След 4 с.  надписът  става  постоянен.   Тогава  бутонът  се
отпуска. Ако бъде отпуснат докато надписът мига уредът
се връща в режим 'ИЗМЕРВАНЕ'

Етап 1 t-Y / t-n  
Температурна корекция при калибриране; 
Y- автоматична; n- РъчнаY

Етап 2 bF1
Зарежда се първият калибровъчен буфер в  измервателния
съд, като се спазва точка VII. 3. 

Етап 3 Натиска се за потвърждение
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Етап 4 XX.XX  
Задава  се  стойността  на  първия  калибровъчен  буфер  (в
ORP режим XXXX mV)

Етап 5 Натиска се, за да се потвърди въведената стойност

Етап 6.1* °C Натиска се за потвърждение. 

Етап 6.2* XX.X  
Задава  се  стойността  на  температурата  на  измервания
разтвор

Етап 6.3* Натиска се, за да се потвърди въведената стойност

Етап 7   

Auto  Read –  Изчакай!  Изчисление  на  данни.  Уредът
автоматично преминава на следващ етап.  На този етап с
натискане  на  някоя  от  стрелките  може  да  се  види
измереното напрежение в mV.

Етап 8 bF2 Сменя се калибровъчният буфер, като се спазва точка IV.3.

Етап 9 Натиска се за потвърждение (Етап 3)

Етап 10 XX.XX  
Задава се стойността на втория калибровъчен буфер (Етап
4.  В ORP режим XXXX mV)

Етап 11 Натиска се, за да се потвърди въведената стойност (Етап 5)

Етап 12.1* °C Натиска се за потвърждение.  (Етап 6.1*)

Етап 12.2* XX.X  
Задава  се  стойността  на  температурата  на  измервания
разтвор (Етап 6.2*)

Етап 12.3*
Натиска се, за да се потвърди въведената стойност  (Етап
6.3*)

Етап 13   
Auto  Read –  Изчакай!  Изчисление  на  данни.  Уредът
автоматично преминава в режим ИЗМЕРВАНЕ

Етапи 6 и 12 отпадат :
• Ако трансмитера е конфигуриран като ORP
• Ако е включен температурен сензор и е разрешен при калибриране t-Y

Отказ от калибриране :
Преди етап 13 винаги може да се върне към режим  ИЗМЕРВАНЕ 

посредством задържане на SET до появата на  надпис   - - - - .  В този случай се 
извършва ресет и се зарежда старата калибровка, т.е. новата калибровка се 
анулира.
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X.  ПАРАМЕТРИ

Бутон Предназначение

+Power ON Бутонът се натиска и задържа , след  което се подава захранване. 
Отпуска се след  надпис Par.

 Избира се параметър за корекция   

Преминава към корекция на стойността. 

 Настройва се до необходимата стойност    

Потвърждава стойността и преминава на следващия параметър.  Ако на
дисплея е изписано End – изход към режим на измерване и ЗАПИС НА
ПАРАМЕТРИТЕ В ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМАТА ПАМЕТ

ПАРАМЕТЪР ОПИСАНИЕ ГРАНИЦИ
ФАБРИЧНА.
СТОЙНОСТ

rtC Системен коефициент. Да не се променя !
-32000 ÷

32000 1984

ISo Системен коефициент. Да не се променя ! -9999 ÷ 9999 0

AP0 Отместване  на аналоговия изход -9999 ÷ 9999

AP1

Множителен коефициент на аналоговия
изход

Стойността , която  се предава на ЦАП 
(11 bit) се получава по формулата:
Aout = AP0 +  pH * AP1 / 16    или
Aout  =  AP0 +   ORP * AP1 / 2048

-9999 ÷ 9999

pH-65
ORP-855

Да не се
променя !

pH-1800
ORP-1620

JP1 Зона на филтъра на вход1  (mV) 0 ÷ 255 50

JP2 Зона на филтъра на вход2  (ºC) 0 ÷ 255 20

Jd1
Период преди възприемане на стойности

извън зоната за вход 1(mV); секунди
0 ÷ 255 х 0,5 2

Jd2
Период преди възприемане на стойности

извън зоната за вход 2 (ºC): секунди
0 ÷ 255 х 0,5 2

Fi1
Коефициент на филтриране за вход1(mV).
По-малки стойности означават “по-тежък”

филтър.
1 ÷ 127 25

Fi2
Коефициент на филтриране за вход 2 (ºC).
По-малки стойности означават “по-тежък”

филтър.
1 ÷ 127 25
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ПАРАМЕТЪР ОПИСАНИЕ ГРАНИЦИ
ФАБРИЧНА.
СТОЙНОСТ

  *rEG

Конфигурационна  дума.

Бит 0 – указва типа на използвания в
устройството АЦП. Определя се при

производството и не трябва да се променя !
(по подразбиране е 0)

Бит 1 –  0 - PH ; 1- ORP.

Бит 2 –  
0 - трансмитер с външно захранване (не се

самоизключва);
1 - индикатор със собствено захранване

( може да се самоизключва).

Бит 3 – в ORP режим:

0 - фабрични mV,  забранено калибриране;
1- приведени mV, разрешено  калибриране

* в PH режим- без значение.

0 ÷ 255

0 - PH 
трансмитер

2 – ORP 
трансмитер

4 - PH 
индикатор 
(собст. захр.)

6 – ORP 
индикатор 
(собст. захр.)

10 – ORP 
трансмитер с 
разрешено 
калибриране

14 – ORP 
индикатор с 
разрешено 
калибриране

(собст. Захр.)

tOF

Време самоизключване 

(0 - не се самоизключва.)

*В режим ТРАНСМИТЕР не се самоизкл.

(0 ÷ 255)x45s
0

bAt
Граница на съобщение LoBat при изтощена

батерия. 

Съобщението се появява при btv < bAt
0 ÷ 255

0

btv
Текущо ниво на батерията. Това е измерване,

не се въвежда стойност. 0 ÷ 255

End Изход и запис в паметта

* При промяна на  rEG  всички останали параметри се презареждат и промените
правени в тази сесия няма да са валидни. 

XI. НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИТЕ ВХОДОВЕ 

Настройката на аналоговите входове е сервизна функция и е налична само в 
сервизното описание !
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят
по време на гаранционния срок.  Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи
настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията  не се отнася  до повреда,
причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване
на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други
лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно  действащото
законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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